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SAMMANFATTNING 

Företag möter idag allt hårdare konkurrens, detta leder till att företag i allt högre grad samar-
betar med aktörer i leverantörskedjan för att uppnå kostnadsreducering. I detta sammanhang 
benämns Open Book Accounting som ett användbart verktyg för att uppnå kostnadseffektivi-
tet i leverantörskedjan. Tekniken bygger på den enkla logiken att ett eller båda företagen i en 
relation ”öppnar upp sina redovisningsböcker” och avslöjar intern finansiell information som 
tidigare hållits hemligt inom organisationens gränser, exempelvis kostnader för produkter el-
ler processer. Genom denna öppenhet kan företagen reducera kostnader och utveckla varand-
ras verksamheter. Tidigare studier på området har flaggat för behovet av att identifiera samt-
liga variabler som kan förklara varför företag utbyter finansiell information. Detta för att få en 
större förståelse för fenomenet Open Book Accounting i praktiken. Området är relativt nytt 
och outforskat, därför råder det dessutom en del begreppsförvirring på området. Syftet med 
studien är att skapa en ökad förståelse för den finansiella öppenheten och det relationsbyg-
gande som sker mellan ett helägt dotterbolag och dess leverantörer. Vidare önskar författarna 
förstå de bakomliggande faktorer som påverkar graden av finansiell öppenhet i denna unika 
kontext. Författarna har i studiens teoretiska del bidragit till att strukturera något i den be-
greppsförvirring som råder på området. Genom en fallstudie och genomförda intervjuer på ett 
moder- och dotterbolag har författarna dessutom skapat en större förståelse av fenomenet 
Open Book Accounting i praktiken. Studien har dessutom bidragit till att identifiera ytterli-
gare bakomliggande variabler som förklarar varför företag utbyter finansiell information och 
varför informationsutbytet ser ut som det gör. Slutligen har studien visat på hur ett moderbo-
lags samordning och styrning kan påverka ett dotterbolags relationsbyggande med sina leve-
rantörer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Companies today face a fierce competition, in order to improve cost efficiency many firms 
choose to cooperate with companies in the supply chain. Open Book Accounting is mentioned 
as a tool to improve cost efficiency of supply chains. It´s based on the simple logic that one or 
both companies in a relationship ”open their books” to their counterpart, and disclosure inter-
nal financial information that previously been kept within the company, such as cost infor-
mation about products and processes. Through this openness, companies can reduce costs and 
develop each other´s operations. In order to better understand Open Book Accounting in prac-
tice, previous research addresses the need for further studies that recognize all the variables 
that may explain why firms exchange accounting information. The area also suffers from cer-
tain conceptual confusion, since Open Book Accounting is a new area and the empirical evi-
dence is rather sparse. The purpose of this paper is to better understand the financial openness 
that occurs and the relationship that develops between a wholly owned subsidiary and its sup-
pliers. The authors also aim to understand the underlying factors that influence the degree of 
financial openness in this unique context. The authors have contributed with a theoretical 
analysis that structures some of the conceptual confusion that exists in the area. Through a 
case study and conducted interviews on both parent- and subsidiary companies, the authors 
have created a deeper understanding of the phenomenon Open Book Accounting in practice. 
The study has also contributed to identify additional variables that explain why companies 
exchange internal financial information and also why information sharing appears in the way 
it does. Finally, this study shows how a parent company can affect the way their subsidiary 
handle the relationship with the suppliers.  
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1 INLEDNING 
 
 
Detta inledande kapitel syftar till att ge läsaren inblick och förståelse av valt ämnesområde. I 
första avsnittet presenteras studiens bakgrund och problemdiskussion. Denna mynnar sedan 
ut i studiens frågeställningar och syfte.  
 
 
 
1.1  Problembakgrund och problemdiskussion 
 
Företag möter idag ett allt tuffare klimat och en allt hårdare konkurrens med anledning av 
ökad globalisering, snabbare teknologisk utveckling och ökad teknisk komplexitet. Detta har 
lett till att samarbeten mellan företag blir allt vanligare och företagsgränser i allt större ut-
sträckning suddas ut. I litteraturen lyfts två separata trender fram då det gäller samarbeten. 
Den första handlar om att företag utvecklar sina befintliga kund- och leverantörsrelationer till 
närmare och längre varaktiga relationer. Den andra trenden beskriver hur företag i allt högre 
grad fokuserar på sin kärnkompetens och väljer att outsourca aktiviteter som tidigare utförts i 
egen regi. (Kraus & Lind, 2007) Genom att outsourca stora delar av företagets aktiviteter tap-
par företaget till viss del kontrollen och dess framgång blir till stor del beroende av effektivi-
teten i den leverantörskedja de befinner sig i. För att ha en möjlighet att uppnå effektivitet i 
hela leverantörskedjan krävs således samarbete över företagsgränserna. (Cooper & Slagmul-
der, 2004) Detta samarbete mellan oberoende företag benämns i litteraturen som Interorgani-
satoriska Relationer (Kraus & Lind, 2007).  
 
En viss form av samarbete över organisationsgränserna är Interorganisatorisk Cost Manage-
ment (IOCM). IOCM innebär ett formaliserat sätt att genom samarbete i leverantörskedjan 
identifiera kostnadsreduceringsmöjligheter. (Cooper & Slagmulder, 2004) Det är bland annat i 
dessa kostnadsreducerande samarbetsformer forskare stött på situationer där de samarbetande 
företagen utbytt intern redovisningsinformation över organisationsgränserna. Sådan känslig 
intern finansiell data har företag traditionellt sett inte lämnat utomstående någon insyn i. 
Denna möjlighet att ge och få finansiell information till och från externa aktörer innebär att 
andra företag får insyn i det egna företagets kostnadsstruktur. Fenomenet har av en rad fors-
kare getts namnet Open Book Accounting. Den finansiella öppenhet som uppstår mellan ex-
empelvis kund och leverantör innebär bland annat möjlighet till lärande av varandra och kost-
nadseffektivisering. (Kajüter & Kulmala, 2005; Kulmala, Paranko, Uusi-Rauva, 2002; Seal, 
Cullen, Dunlo, Berry, Ahmed, 1999; Suomala, Lahikainen, Lyly-Yrjänäinen, Paranko, 2010) 
 
Det finns begränsat med empirisk forskning som studerar och identifierar orsakerna till varför 
företag utbyter finansiell information, alltså varför det i kund- och leverantörsrelationer upp-
står en viss grad av finansiell öppenhet. På senare tid har dock några forskare noterat detta 
tomrum kunskapsmässigt (Caglio & Ditillo, 2010; Hoffjan & Kruse, 2006; Kajüter & Kul-
mala, 2005). I studierna utförda av Kajüter och Kulmala (2005) samt Hoffjan och Kruse 
(2006) har forskarna studerat det kontextuella sammanhang företagen befinner sig i och de 
faktorer som påverkat, underlättat och försvårat implementeringen och användandet av Open 
Book Accounting. I bägge studierna har författarna kartlagt de faktorer som påverkar använ-
dandet av Open Book Accounting i praktiken och som finns närvarande i de fall där finansiell 
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öppenhet är mer vanligt förekommen. Det finansiella informationsutbytet belyses även i stu-
dier utifrån kunden och leverantörens beroendesituation och i dessa studier lyfts även makt-
dimensionen. Fokus i dessa studier har även varit på att studera om det finansiella informat-
ionsutbytet är ömsesidigt eller inte (Hoffjan, Lührs, Kolburg 2011; Lamming, Caldwell, 
Phillips, Harison 2005;Tomkins, 2001; Windolph & Moeller, 2012). En annan vanligt nämnd 
faktor som påverkar den finansiella öppenheten är förtroende och vissa forskare hävdar att 
förtroende är en förutsättning för öppet informationsutbyte (Cooper & Slagmulder, 2004). 
Andra forskare hävdar istället att förtroende inte är nödvändigt initialt, utan är någonting som 
skapas under själva samarbetsprocessen (Seal et al, 1999). Caglio och Ditillo (2010) anser att 
det finns ett stort behov av att identifiera samtliga variabler som kan förklara varför företag 
utbyter finansiell information. Detta för att få en större förståelse för fenomenet i praktiken. 
För att möjliggöra denna fulltäckande bild av ett relativt nytt område, krävs det att en stor 
mängd empiriskt material samlas in som belyser Open Book Accounting i olika kontextuella 
förhållanden.  
 
Samarbete inom leverantörskedjan kan således öka ett företags effektivitet och därigenom öka 
dess konkurrenskraft. Det finns således fördelar med att se sin kund eller leverantör som en 
samarbetspartner. Men vad händer i de situationer där ett företag inte till fullo styr över sina 
egna leverantörsrelationer? Att företag befinner sig i en sådan situation är inte unikt, det finns 
otaliga exempel på företag som är dotterbolag inom en koncern. I dessa situationer påverkas 
dotterbolaget av moderbolagets styrning och således den grad av handlingsfrihet dotterbolaget 
får. I vissa fall fattar moderbolaget de flesta besluten och det råder då en hög grad av samord-
ning. I dessa situationer är det vanligt att viktiga funktioner såsom inköpsavdelningen sköts av 
moderbolaget centralt. Detta innebär i sin tur att det inte alltid är ett dotterbolag själv som 
bygger och hanterar sina egna leverantörsrelationer utan dessa sköts och kontrolleras av mo-
derbolaget. Vidare innebär detta att den grad av samordning och styrning som finns från mo-
derbolagets sida i hög grad kan påverka dotterbolagets relationsbyggande med sina egna leve-
rantörer. Denna samordning som finns från ett moderbolags sida har syftet att skapa fördelar 
som kostnadsreducering och ökad effektivitet (Kedner, Svenberg, Ekberg, 1998). Dessa för-
delar ifrågasätts inte i denna studie, däremot är det intressant att studera vad som händer med 
dotterbolagets leverantörsrelationer i situationer där moderbolaget till viss del står för 
“matchmakingen” och därigenom bestämmer hur dotterbolaget ska hantera sina leverantörsre-
lationer? Kan det finnas någonting moderbolaget förbiser, kan det vara så att en dotter som 
har större frihet och mer självständighet kan bygga upp sina leverantörsrelationer på ett sådant 
sätt som gynnar alla inblandade parter? Kan det till och med vara så att en dotter som aldrig 
får testa sina vingar inte heller tror på sin egen förmåga att vara självständig? Det är således 
oerhört intressant att studera om och hur ett moderbolags samordning och koncernstyrning 
kan påverka hur ett dotterbolag hanterar sina relationer med dess leverantörer. Vidare är 
denna kontext och vinkling outforskad då det gäller det finansiella informationsutbytet och 
därigenom har denna studie en möjlighet att finna ytterligare variabler som kan förklara gra-
den av finansiell öppenhet i en unik situation.  
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Följande specifika frågeställningar och problemområden önskar författarna belysa i denna 
studie: 
 
1. Hur påverkas ett dotterbolags sätt att sköta sina leverantörsrelationer, av den samordning 

och styrning som dess moderbolag utövar? 
 

2. Hur ser finansiell öppenhet ut gentemot leverantörer, i en situation där den köpande sidan 
(dotterbolaget) påverkas av moderbolagets samordning och styrning. 
 

3. Vilka faktorer påverkar graden av finansiell öppenhet i denna särskilda kontext? 
 
 
1.2  Syfte 
 
Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för hur ett dotterbolag hanterar och 
sköter sina leverantörsrelationer under påverkan av moderbolags samordning och styrning. 
Vidare önskar studien skapa en större kunskap för hur denna faktor även påverkar dotterbola-
gets sätt att hantera finansiell öppenhet gentemot sina leverantörer.  

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 
 
 

 

2  METOD 
 
 
Detta kapitel presenterar studiens vetenskapliga uppbyggnad. Detta för att ge läsaren en möj-
lighet att bedöma och ta ställning till trovärdigheten i undersökningen. Kapitlet inleds med en 
inblick i det övergripande metodvalet, därefter kommer forskningsdesign och datainsamlings-
teknik presenteras. Kapitlet fortsätter med en diskussion gällande huruvida det valda tillvä-
gagångssättet har påverkat tillförlitligheten i studiens resultat. Avslutningsvis förs en diskuss-
ion kring studiens generaliserbarhet. 
 
 
 
2.1 Övergripande metodval – Forskningsansats 
 
Studiens vetenskapliga process färgades till viss del av författarnas forskningsideal och det 
intresse dessa har av att skapa förståelse för fenomen i dess sociala verklighet och den unika 
kontext denna befinner sig i. Detta synsätt benämns i metodböcker som aktörssynsätt (Arbnor 
och Bjerke, 1994). Syftet med denna studie har därför av naturliga skäl, både beskrivande och 
förståelsebaserade inslag. Denna undersökande och förståelsebaserade inriktning krävde stra-
tegier och datainsamlingsmetoder som gick in mer på djupet än på bredden. Författarna ansåg 
därför att en kvalitativ metod var att föredra i detta fall, detta eftersom det då fanns en större 
möjlighet att fånga upp en stor del av det sammanhang och den kontext fenomenet befann sig 
i.  
 
 
2.2 Forskningsdesign 
 
2.2.1 Fallstudie 
 
Denna studie genomfördes med en fallstudieansats. En fallstudie innebär en undersökning 
som omfattar endast en eller ett fåtal fall, vilket studeras i detalj och i flera dimensioner. Ett 
fall kan innebära en grupp, en individ, en organisation eller en händelse. (Lundahl & Skärvad, 
1999) Valet föll på fallstudie eftersom författarna ville få en heltäckande bild av det fenomen 
som skulle studeras. Genom att fördjupa sig i en organisation och dess särskilda sammanhang 
ansåg sig författarna ha en större möjlighet att fånga upp finansiell öppenhet i en unik kontext. 
Författarna ansåg vidare, att det fenomen som skulle studeras inte på något sätt kunde särskil-
jas från sitt unika sammanhang och därför var en fallstudie en lämplig metod. Detta poängte-
rar även Yin (1984) som menar att fallstudier är en forskningsdesign som passar till situation-
er där det finns svårigheter att skilja variablerna som rör företeelsen från själva kontexten eller 
den omgivande situationen.  
 
2.2.2  Val av fallstudieobjekt 
 
Då studien hade en förbestämd tidsgräns på enbart 10 veckor gällde det att skyndsamt komma 
i kontakt med ett företag där det var troligt att författarna fann någon grad av finansiell öp-
penhet, antingen på strategisk eller operativ nivå. Valet föll på ett verkstadsföretag på orten. 
Företaget befann sig dessutom i en produktionskedja där slutprodukten bland annat var lastbi-
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lar och bussar. Denna typ av bransch har traditionellt sätt ett utvecklat ”strategiskt tänk” då 
det gäller att finna effektivitet och kostnadsreducering i hela värdekedjan. Företaget befann 
sig dessutom på orten, vilket underlättade rent logistiskt för författarna. Detta innebar att för-
fattarna till viss del använde sig av det kriterierelaterade urval Bryman och Bell (2005) be-
skriver. Denna urvalsform innebär att författarna initialt beskriver kriterierna, basen och nor-
merna som krävs för att en enhet ska inkluderas i undersökningen. 
 
I denna studie förelåg en önskan om anonymitet från fallföretagets sida. Därför benämndes 
fallföretaget endast som fallföretaget eller dotterbolaget i denna studie. Även hos moderbola-
get förelåg en önskan om anonymitet och benämndes därför endast som moderbolaget. 
 
2.2.3 Urval av intervjuade 
 
Denna studie hade inte för avsikt att generalisera i traditionell mening. Därför ansåg författar-
na att det inte var nödvändigt med ett sannolikhetsurval där de intervjuade skulle representera 
populationen. Studiens syfte och frågeställningar krävde dessutom att både dotterbolagets och 
moderbolagets övergripande och strategiska syn på relationsbyggande och finansiell öppenhet 
fångades upp. Vidare var det oerhört viktigt att komma nära den praktiska kärnan och verklig-
en förstå området på en mer operativ nivå. Urvalet av de intervjuade genomfördes i samklang 
med en önskan att upptäcka och förstå i så hög grad som möjligt. Detta sätt att välja ut inter-
vjupersoner benämns enligt Merriam (1994) som ett ändamålsenligt icke-sannolikhetsurval. 
 
Studiens urvalsprocess påbörjades med att kontakta controllern på dotterbolaget. Via denne 
fick författarna vetskap om att dotterbolaget i hög grad påverkas av moderbolaget och dess 
koncernstyrning och att inköpsavdelningen numera sköttes centralt av moderbolaget. Denna 
vetskap innebar att kontakt etablerades med moderbolagets inköpsavdelning. För att få en bra 
förståelse för det praktiska arbetet på inköpsavdelningen intervjuades både en inköpare och en 
inköpsanalytiker. För att även fånga upp dotterbolagets perspektiv intervjuades dotterbolagets 
VD. Vidare genomfördes en kortare intervju med en inköpare på dotterbolaget. Denne ansva-
rade dock inte för inköp till produktion, däremot hade denne arbetat på dotterbolaget i många 
år och kände till hur inköpsavdelningen skötts historiskt sett. 
 
Som tidigare nämnts önskades anonymitet från de intervjuade på både dotter- och moderbo-
lag. Detta innebar att intervjupersonerna enbart benämndes utifrån dess titel och företag i 
denna studie; dotterbolagets VD, inköpare dotterbolaget, inköpare moderbolaget och inköpsa-
nalytiker moderbolaget. 
 
  
2.3  Datainsamlingsmetod 
 
2.3.1 Litteraturstudie och övrig insamling av sekundärdata 
  
Denna studie inleddes med en genomgående litteraturstudie. Syftet med denna var dels att 
skapa en god förförståelse för ämnet och samtidigt använda tidigare studier till att bygga upp 
en teoretisk referensram. Via handledaren fick författarna en rad litteraturtips på området. För 
att finna ytterligare relevant litteratur använde författarna sig av katalogerna Lucia och Libris 
samt databaserna ScienceDirekt (Elsevier), Ebsco och Emerald via Luleå Tekniska Universi-
tets bibliotek. För att finna vetenskapliga artiklar på området användes sökorden: Open Book 
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Accounting, Inter-organizational cost management, Inter-organizational relations och learned 
helplessness. Via de artiklar som undersöktes initialt kom sedan författarna i kontakt med yt-
terligare intressanta vetenskapliga artiklar. För att skapa en större förståelse om fallobjektet 
studerades även moderbolagets och dotterbolagets hemsida. 
 
Denna studie hade således sitt ursprung i den litteratur som fanns på området. Litteraturen 
fungerade både som inspirationskälla, som förkunskap och som en referensram för tidigare 
forskning. I själva litteraturstudien och fasen där den teoretiska referensramen skulle byggas 
upp, försökte författarna finna teoretiska mönster och utifrån detta bygga modeller som ansågs 
vara användbara för analys av det empiriska materialet. Eftersom författarna använde littera-
turen både som inspirationskälla, men även för att finna teoretiska mönster som sedan under-
söktes närmare i empirin, återfinns både induktiva och deduktiva inslag i denna studie. 
 
2.3.2 Intervjumetod - insamling primärdata 
 
Författarna hade redan i ett tidigt skede klart för sig att personliga intervjuer var ett självklart 
val vid insamlingen av primärdata. Detta eftersom författarna dels har ett drivande forsknings-
ideal som innebär ett intresse att fånga aktörens bild av verkligheten. Men även för att förfat-
tarna ansåg att intervjuer var den mest lämpliga metod att använda för att lyckas fånga upp 
tillräckligt med material, under en begränsad tid, och samtidigt kunna besvara studiens syfte. 
Intervjuer kategoriseras vanligtvis som strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade 
(Bryman & Bell, 2005).  
 
I valet av intervjumetod var det olika faktorer som påverkade. För det första önskade förfat-
tarna få en sådan heltäckande bild som möjligt av finansiell öppenhet i en unik situation. Sam-
tidigt fanns det en stor kunskapslucka om förekomsten av finansiell öppenhet på fallföretaget. 
Detta bidrog till en viss försiktighet då det gällde att låsa fast själva intervjun och de intervju-
ade genom alltför strukturerade frågor med förutbestämda svarsalternativ. Samtidigt önskade 
författarna få en begränsning på det insamlade materialet och enbart fånga upp relevant in-
formation. Detta gjorde att valet föll på en semistrukturerad intervju, vilket innebar att en in-
tervjuguide med övergripande temafrågor upprättades och användes. I och med denna metod 
fanns det en möjlighet för de intervjuade att tala fritt om en fråga, samtidigt som författaren 
hade en möjlighet att täcka upp med följdfrågor och därigenom få uttömmande svar. Metoden 
innebar således en bra kombination mellan struktur och flexibilitet. Intervjuerna på dotterbo-
laget genomfördes genom personligt möte där bägge författarna deltog. De intervjuer som ge-
nomfördes på moderbolaget fick av logistiska skäl genomföras via telefon.  
 
 
2.4 Analys av insamlat material 
 
Både telefonintervjuer och personliga intervjuer spelades in. När alla intervjuer var genom-
förda sammanställdes sedan materialet i skriftlig form. Författarna delade sedan upp det tran-
skriberade materialet i tre övergripande temaområden och sammanfattade studiens empiriska 
material. Författarna var i detta skede noggrann med att enbart lyfta intressanta och relevanta 
delar som var direkt kopplade till studiens syfte och frågeställningar. I studiens analysdel ka-
tegoriserades sedan återigen det empiriska materialet utifrån den övergripande analysmodell 
som författarna skapat. Detta innebar tre övergripande temaområden, varav ett av dessa fick 
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ytterligare tre underliggande teman. Återigen var författarna nog med att enbart lyfta de delar 
som var direkt kopplade till studiens syfte och frågeställningar. Genom att använda sig av den 
teoretiska analysmodell som författarna skapat fick själva analysprocessen struktur och ord-
ning.  
 
 
2.5 Metodkritik  
 
I denna rapport strävade författarna efter att studiens syfte skulle återspeglas i den empiriska 
undersökningen. Mycket tid lades därför ned på att finna ”rätt personer” att intervjua. Med 
”rätt personer” menar författarna de personer inom moderbolaget och dotterbolaget som hade 
kunskap om finansiell öppenhet och relationsbyggande med leverantören. Författarna la även 
ned mycket tid på att utarbeta en heltäckande intervjuguide som belyste och fångade upp de 
frågeställningar denna studie hade. Genom att låta handledaren för denna uppsats kontrollera 
intervjuguiden innan den användes fick författarna ytterligare feed-back på att samtliga delar 
av intervjuguiden var relevant samt att inga områden förbisetts. På så sätt säkerhetsställde för-
fattarna att enbart relevant information fångades upp - detta kan liknas vid validitetskriteriet 
som innebär att mäta det som avses mätas (Bryman & Bell, 2005). Patel och Tebelius (1987) 
använder begreppet överensstämmelse och syftar på hur väl valda mätinstrument och metoder 
stämmer överens mot studiens syfte och det fenomen författaren avser studera. 
 
För att uppfylla pålitlighetskravet i denna studie fokuserade författarna på att mäta på rätt sätt. 
Detta benämns ofta i metodböcker som reliabilitet (Bryman & Bell, 2005). Samtliga inter-
vjuer spelades in för att undvika missförstånd och underlätta arbetet med transkriberingen. Att 
spela in samtalen gav även författarna värdefull tid att under intervjun till fullo fokusera på 
vad den intervjuade sa och därigenom kunna ställa följdfrågor. Innan varje intervju fick den 
intervjuade, via mail, ta del av studiens syfte samt den övergripande intervjuguiden. Detta för 
att de intervjuade i förväg skulle kunna tänka igenom frågorna och därigenom ge uttömmande 
svar. Hade författarna valt att inte skicka ut frågorna i förväg hade risken funnits att de inter-
vjuade personerna inte fick tillräckligt lång betänketid och därigenom glömde bort att nämna 
relevanta delar. Författarna diskuterade även om det fanns någon risk med detta. Den proble-
matik som kunnat uppstå var att den intervjuade diskuterat frågorna med någon annan inom 
organisationen och sedan vid själva intervjun valt att ge en förskönande bild. Författarna an-
såg dock att denna risk inte var överhängande. Detta eftersom författarna initialt utlovade 
anonymitet både för de intervjuade och för fallföretaget som helhet. Vidare utformades inter-
vjuguiden med ett enkelt språk detta för att undvika missförstånd. För att täcka upp olika di-
mensioner av arbetet med den finansiella öppenheten valde författarna dessutom att försöka 
fånga upp intervjupersoner från olika nivåer inom organisationen. Detta gjorde författarna för 
att säkerhetsställa en breddad bild där inte bara högsta ledningens ord fick styra presentation-
en av området i praktiken. Slutligen fick de intervjuade personerna ta del av studiens empi-
riska material innan publicering, detta för att författarna ville undvika missförstånd och fel-
tolkningar. 
 
Författarna hade föredragit att genomföra samtliga intervjuer personligt om detta varit möj-
ligt. Detta eftersom det ger möjligheten att tolka kroppsspråk och anda visuella bitar. Förfat-
tarna uppfattade även att det var betydligt lättare att få en god dialog och lättare flyt i följdfrå-
gorna då intervjuerna skedde personligt. Då det gällde intervjun med inköparen på moderbo-
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laget var författarna tvungen att återkoppla med ytterligare intervjufrågor i efterhand, detta för 
att dialogen var svårare att föra över telefon och författarna lyckades inte täcka upp tillräckligt 
vid första intervjutillfället. Denna studie grundar sig dessutom på intervjuer från enbart fyra 
personer. Detta kan av vissa uppfattas som ett alltför lågt antal och kan således lyftas som en 
svaghet i studien. Författarna önskade självklart att mer tid och resurser funnits att tillgå så att 
fler intervjuer kunnat genomföras och ytterligare detaljer fångas upp. Däremot anser författar-
na att det empiriska material som samlats in gott och väl räckte till att besvara studiens syfte 
och frågeställningar. 
 
Ett annat problemområde författarna diskuterat, är risken med att fånga upp en alltför skön-
målad bild utifrån kundens sida, detta eftersom denna studie inte belyste leverantörens per-
spektiv och fångade således inte upp hur dessa uppfattade situationen. Detta ser författarna 
som en svaghet i studien och önskade att tiden räckt till för att fånga upp både kund och leve-
rantörs syn på relationsbyggande och finansiell öppenhet. Å andra sidan valde författarna ini-
tialt denna begränsning eftersom tiden var knapp att genomföra studien. Sammantaget anser 
författarna att denna studie mycket väl fångat upp en god övergripande syn på relationsbyg-
gande och finansiell öppenhet utifrån köpandes sidas perspektiv och detta stämmer väl med 
studiens frågeställningar och syfte i kombination med den avgränsning som fanns. 
 
Pålitlighet som ett begrepp i samband med forskning innebär enligt Patel och Tebelius (1987) 
att de som undersöker har en förmåga att engagera sig och vara intresserad av ämnet. Förfat-
tarna har under denna forskningsprocess skapat sig en god kunskap om ämnet i fråga. I och 
med denna ökade kunskap har även ett starkt intresse för att undersöka detta område i empirin 
växt fram. Mycket av den information som legat till grund för författarnas kunskapshämtande 
var vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar är granskade av ämnesområdet innan de publicerats. 
Detta innebär att författarnas kunskap på ämnesområdet varit av hög kvalité. Vidare tog för-
fattarna hjälp av handledaren Mats Westerberg som hade god kunskap om forskningsmetodik 
och besatt mycket god kunskap inom ämnesområdet. 
 

2.6 Generaliserbarhet 
 
En vanlig invändning mot fallstudier som forskningsdesign är att det är svårare att generali-
sera då studien grundar sig på enbart ett fall. (Bryman & Bell, 2005) I denna studie strävade 
inte författarna efter att generalisera i traditionell mening. I stället lades fokus på att beskriva 
det givna fallet så detaljerat som möjligt. Detta innebar möjlighet till en analytisk generaliser-
barhet, där författarna fann teoretiska mönster i en särskild kontext. Dessa mönster kunde se-
dan lyftas till mer generella. De resultat som återfanns i denna studie kan således vara tänk-
bart att finna under liknande kontextuella förhållanden. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
 
Denna teoretiska referensram har till syfte att dels skapa en förförståelse för ämnesområdet 
och dels skapa den teoretiska modell som används i analysen. Teorikapitlet är till stor del 
uppbyggt kring de faktorer som kan påverka graden av finansiell öppenhet. Vidare finns det 
ett starkt fokus på att skapa en förståelse för vad finansiell öppenhet innebär och hur den kan 
te sig i praktiken. 
 
 
 
3.1 Graden av samordning och styrning 
 
Denna studies syfte innebär att graden av samordning och styrning mellan ett moder- och dot-
terbolag kommer att belysas. Detta för att få en större förståelse hur denna faktor påverkar 
graden av finansiell öppenhet samt det sätt dotterbolaget hanterar och sköter sina leverantörs-
relationer. Dessutom finns det en stark önskan från författarnas sida att identifiera de övriga 
faktorer som påverkar graden av finansiell öppenhet i denna unika kontext. Eftersom särskild 
fokus kommer att läggas på den roll som moderbolaget spelar kommer detta första teoretiska 
avsnitt förtydliga koncern-begreppet och den samordning och styrning som kan uppstå mellan 
moder- och dotterbolag.  
 
En koncern definieras av Kedner et al (1998) som en ekonomisk samarbetsform mellan juri-
diskt självständiga företag som arbetar tillsammans för att uppnå högre konkurrenskraft. Inom 
en koncern finns ett moderbolag samt ett eller flera dotterbolag, dessa utgör således tillsam-
mans själva koncernen. Koncernbildning kan bland annat ske genom nybildning av dotterbo-
lag, så kallad bolagisering.  I detta fall förläggs en verksamhetsgren, produkt eller process till 
ett nybildat bolag. På så sätt avknoppas befintliga verksamheter, produkter eller processer från 
själva moderbolaget och blir mer fristående och självständiga. Det vanligaste sättet att bilda 
koncerner anses dock vara integration eller förvärv av redan existerande företag. Detta kan 
innebära att företaget köper upp befintliga konkurrerande företag eller kunder och leverantö-
rer från produktionskedjan. 
  
Orsakerna till varför företag väljer att bilda koncerner kan vara många och det finns en rad 
fördelar som kan uppnås via koncernbildning. Enligt litteraturen belyses diversifiering eller 
expansion inom verksamhetsområdet som de vanligaste orsakerna till varför företag väljer att 
bilda koncerner. Syftet med expansionen är i sin tur att uppnå kostnadsbesparingar och få 
ekonomiska fördelar genom att utnyttja befintliga resurser bättre t.ex. genom att samordna 
inköp, produktion, marknadsföring och administration. Detta benämns i litteraturen som sam-
ordningsfördelar eller synergieffekter. (ibid) Men koncernbildning och samordning innebär 
inte bara fördelar. Kedner et al (1998) lyfter trögstyrdhet och byråkratisering som problemom-
råden stora koncerner kan drabbas av. För att motverka detta föreslås affärsområdesuppdel-
ning och divisionalisering, där olika grad av handlingsfrihet råder.  
 
Birkinshaw & Morrison (1995) lyfter handlingsfrihet ur ett annat perspektiv. De menar att 
handlingsfrihet handlar om till vilken grad dotterbolaget får fatta egna beslut. I en situation 
där det finns hög grad av handlingsfrihet fattas operationella eller strategiska beslut i första 
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hand av dotterbolaget själv. Detta kan innebära att viktiga funktioner såsom inköp och för-
säljning hanteras självständigt av dotterbolaget. Denna form av styrning från moderbolagets 
sida är mer decentraliserad och såldes skapas en högre grad av självständighet för dotterbola-
get. Motsatsen till detta är centraliserad koncernstyrning. I dessa fall styr moderbolaget i hög 
grad och fattar således beslut i både strategiska och operationella frågor. Dessutom samordnas 
och styrs viktiga funktioner av moderbolaget centralt. Denna studie kommer således delvis 
fokusera på den samordning och styrning som finns mellan moder- och dotterbolaget. Trots 
att dessa två aktörer kan anses ha en relation, så är det inte relationen som helhet denna studie 
skall fokusera på. Då denna studie beskriver relationer är det istället relationer mellan kö-
pande sida (dotterbolaget) och dess leverantörer som avses. Nästkommande avsnitt kommer 
närmare belysa detta. 
 
 
3.2 Dyadiska relationer 
 
I studiens inledning nämnde författarna begreppet Interorganisatoriska Relationer och definie-
rade begreppet som samarbete över företagsgränser. Inom litteraturen diskuteras ofta Interor-
ganisatoriska relationer i två inställningar; dyadiska relationer och nätverk. (Kraus & Lind, 
2007) Då det gäller nätverk presenteras en uppsjö av olika definitioner, dock finns en allmän 
enighet om att nätverk består av oberoende företag och dess relationer (Kajüter & Kulmula, 
2005). I dyadiska relationer betraktas istället samarbetet och relationen mellan två företag 
inom leverantörskedjan, exempelvis mellan en kund och en leverantör. I litteraturen benämns 
denna samarbetsform som en vertikal dyadisk relation. Samarbetet i en dyadisk relation kan 
även vara horisontellt där flera företag tillsammans arbetar mot en gemensam kund. Denna 
studie kommer dock betrakta dyadiska vertikala relationer mellan en kund och dess leverantö-
rer. Dessa relationer kännetecknas oftast av långsiktighet och frivilliga samarbeten mellan två 
separata företag. (Kraus & Lind, 2007) När författarna i denna rapport använder begreppet 
relationer så syftar det alltså på relationen mellan leverantör och kund. Vidare ses även leve-
rantören och kunden som aktörer eller parter inom relationen och författarna använder i vissa 
delar av rapporten dessa begrepp. 
 
Sammanfattningsvis består alltså ett nätverk av företag och dess relationer, därigenom kan 
nätverk betraktas som system av många dyadiska kund- och leverantörsrelationer. Detta inne-
bär i sin tur att mycket av den teori som finns gällande nätverk även kan appliceras på dya-
diska relationer. Författarna kommer därför i denna teoridel välja att lyfta vissa teorier som 
grundas på studier där forskaren studerat nätverk. 
 
 
3.3 Teoretisk analysmodell 
 
Inom litteraturen nämns en rad påverkande faktorer som styr graden av finansiell öppenhet. 
Trots att författarnas fokus ligger på att specifikt förstå moderbolagets roll så går det inte att 
blunda för helheten och den unika kontext den finansiella öppenheten utspelar sig i. Därför 
kommer författarna använda sig av en modell som sammanfattar en rad faktorer som kan på-
verka granden av finansiell öppenhet.  
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Figur 3‐1: Framarbetad sammanfattande teoretisk analysmodell som innefattar de bakomliggande faktorer 
som påverkar graden av finansiell öppenhet i relationen mellan kund och leverantör. 

 
 

1) Återigen vill författarna poängtera att moderbolagets grad av samordning och styrning 
skall betraktas som en övergripande faktor som kan tänkas påverka de övriga bakomlig-
gande faktorerna. 
 

2) De bakomliggande faktorerna som påverkar graden av finansiell öppenhet har sammanfat-
tats i tre teman.  

 
a) Bransch- och organisationsspecifika faktorer, exempelvis; Konkurrenssituation, 

produkttyp och redovisningsmässig infrastruktur. 
b) Förtroende och syn på relationsbyggande 
c) Makt och ekonomiskt beroende 

 
Dessa bakomliggande faktorer kommer närmare beskrivas längre fram i teorikapitlet. 

 
3) Denna del av modellen symboliserar graden av finansiell öppenenhet. Detta innebär såle-

des mängden finansiell information som delas inom relationen i kombination med inform-
ationens riktning. Ett utförligt avsnitt gällande detta återfinns längre fram i teorikapitlet. 
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3.4 Interorganisatorisk Cost Management  
  
Många företag har redan genomfört maximala kostnadsreduceringar inom företagets egna 
gränser och måste därför söka möjligheter som sträcker sig utanför den egna organisationen. 
Detta innebär att företaget kan söka kostnadsreduceringsmöjligheter i samarbete med både 
kund och leverantör. Inom litteraturen lyfts begreppet Interorganisatoriskt Cost Management 
(IOCM) i detta sammanhang. IOCM definieras som ett strukturerat sätt att koordinera företags 
aktiviteter i ett leverantörsnätverk med syfte att uppnå kostnadsreduceringar. Detta innebär att 
begreppet representerar ett vidare perspektiv än traditionell cost management som endast sker 
inom företagets egna gränser. Litteraturen lyfter fram en rad metoder inom IOCM; Changed 
Target Costing, Functionality-price-quality trade off, Kaizen, Inter-organizational cost inve-
stigation och Total Cost Management är bara några av de som nämns. I senare studier har 
även Open Book Accounting benämnts som en egen metod inom ramen för IOCM (Kajüter & 
Kulmala, 2005; Kulmala, 2003; Lamming et al, 2005; Windolph & Moeller 2012). Open 
Book Accounting har som tidigare nämnts att göra med finansiell öppenhet. I nedanstående 
stycke kommer en närmare beskrivning av detta begrepp. 
 
 
3.5 Finansiell öppenhet – Open Book Accounting 
 
3.5.1 Intern och extern redovisningsdata 
 
Då det gäller redovisningsinformation finns en åtskillnad mellan extern och intern redovis-
ningsdata. Syftet med extern redovisning är i huvudsak att visa hela företagets resultat och 
ekonomiska ställning. Detta mynnar främst ut i resultat- och balansräkningar som samman-
ställs i årsredovisningar. I den interna redovisningen ligger fokus istället på att redovisa före-
tagets interna förhållanden. Denna form av redovisning är dessutom frivillig till skillnad från 
den externa (Karlsson, 1998). I denna studie kommer begreppet finansiell information syfta 
på den interna redovisningsinformation ett företag upprättar, alltså är det inte den externa in-
formationen författarna direkt är intresserad av. I figur 3-2 illustreras åtskillnaden mellan in-
tern och extern redovisning. Samtliga begrepp i denna studie, som rör finansiell information; 
finansiell öppenhet, finansiellt informationsutbyte, finansiellt informationsflöde osv, syftar 
även dessa på intern finansiell redovisningsdata.  

 

 

 

 

 

Figur 3‐2: Den externa och interna redovisningens riktning i ett tillverkande företag (Källa: Karlsson, 1998) 
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3.5.2 Open Book Accounting 
 
Open Book Accounting bygger på den enkla tekniken att företag i exempelvis en kund- och 
leverantörsrelation “öppnar upp sina redovisningsböcker”, detta innebär att företagen avslöjar 
intern redovisningsdata som tidigare hållits hemligt inom organisationens egna gränser (Kraus 
& Lind, 2007). Exempel på sådan känslig finansiell information som utbyts öppet är kost-
nadsdata gällande produkter, aktiviteter och processer eller försäljningsstatistik. Alltså tradit-
ionell intern redovisningsdata som författarna berörde i ovanstående teoretiska avsnitt. (Su-
omala et al, 2010) En finansiell öppenhet och transparens innebär att företagen har möjlighet 
att utveckla varandras verksamheter, skapa lärande och uppnå kostnadsreducering. (Kajüter & 
Kulmala, 2005; Seal et al, 1999; Kulmula, 2002; Suomala et al, 2010) Det finns även empi-
riska studier som visar på att finansiell öppenhet kan krävas i relationer där förtroende saknas 
och på så sätt skapar Open Book Accounting förtroende (Seal et al, 1999). Leverantörskedjor 
som arbetar med funktionella produkter tenderar, i hög grad, att arbeta med kostnadsminime-
ringar. Dessa branscher kännetecknas normalt sett av en högre grad av konkurrens. Studier 
har visat på att finansiell öppenhet är mer vanligt i dessa branscher. Detta kan bero på att 
pressen på konstant kostnadsreducering är högre och att företagen tenderar att vara mer öppna 
för att genom samarbete och finansiellt informationsutbyte möjliggöra dessa reduceringar. 
(Cooper & Slagmulder, 2004; Kajüter & Kulmala, 2005) 
 
Open Book Accounting är benämnt i ett flertal studier under de senaste åren, dock råder det 
ingen direkt konsensus på området eftersom vissa forskare hävdar att Open Book Accounting 
kan betraktas som antingen en strategi, ett processutvecklingsverktyg eller en lönsamhetskata-
lysator (Kulmala, 2003). Vissa forskare ser fenomenet ur ett annat perspektiv och hävdar istäl-
let att Open Book Accounting inte kan ses som en egen metod utan som ett komplement till 
andra metoder inom ramen för IOCM. Detta eftersom kostnadsreduceringen blir begränsad 
utan öppet finansiellt informationsutbyte och att det därför är mer lämpligt att benämna Open 
Book Accounting som en kompletterande faktor till IOCM än som en egen metod. (Windolph 
& Moeller, 2012; Suomala et al, 2010) I denna studie kommer fokus att ligga på att undersöka 
förekomsten av finansiell öppenhet utan att för den skull benämna det som en egen metod el-
ler som ett komplement till övriga metoder inom ramen för IOCM. 
 
 
3.6 Redovisningsmässig infrastruktur och informationskvalité 
 
Flertalet forskare lyfter i sina studier kvaliteten och tillförlitligheten av informationen som en 
viktig del. Om den finansiella informationen som delas är missvisande, det vill säga felaktig, 
irrelevant eller föråldrad, finnas det inte någon fördel med öppenheten. (Kulmala, 2005; 
Tomkins, 2001) En förutsättning för att utbyte av finansiell information ska kunna ske på ett 
korrekt sätt utan missförstånd, är att resurser, kunskap och tillförlitliga system för kostnadsre-
dovisning finns tillgängliga för både kund och leverantör. Större företag tenderar att använda 
sig av både nyare redovisningsmetoder och redovisningssystem jämfört med mindre företag. 
Detta eftersom de oftast kan engagera mer resurser, kunskap och verktyg. Avsaknad av dessa 
delar kan således utgöra hinder för informationsutbytet. I litteraturen beskrivs det hur stora 
företag bidragit med resurser och kunskap för att utveckla en mindre leverantörs infrastruk-
tur/redovisningssystem och därmed eliminera detta hinder. (Kajüter & Kulmala, 2005) 
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3.7 Förtroende och syn på relationsbyggande 
 
I litteraturen som belyser finansiell öppenhet är förtroende ett ständigt återkommande be-
grepp. Vissa forskare menar att utbytet av finansiell information kan ske först då det finns för-
troende mellan parterna, detta innebär att förtroende kan ses som en förutsättning  för öppet 
finansiellt informationsutbyte. Finns förtroende litar företagen på varandra, och det finns ett 
antagande att den andra parten inte skall använda den känsliga informationen på ett felaktigt 
sätt. (Cooper & Slagmulder, 2004) Det finns även de forskare som anser att förtroende inte 
nödvändigtvis behöver finnas initialt. Dessa menar istället att ett öppet finansiellt informat-
ionsutbyte där ingen av parterna nyttjar informationen på ett felaktigt sätt, kan skapa förtro-
ende, eftersom öppenheten får en positiv effekt på relationen. (Seal et al, 1999). Kajüter och 
Kulmala (2005) har försökt att lösa denna konflikt genom att hävda att det krävs en viss mi-
niminivå av förtroende innan ett finansiellt informationsutbyte kan ske, men att även själva 
utbytet leder till att ytterligare förtroendet inom relationen skapas. Vidare menar forskarna att 
engagemang och en långsiktig syn på relationsbyggande hos bägge parter är grundläggande 
förutsättningar i en relation som skall utveckla finansiell öppenhet. Karaktäriseras relationen 
av dessa faktorer, innebär det att relationen har förutsättning för att utveckla ömsesidigt för-
troende och därigenom kunna dra fördelar av den finansiella öppenheten över tid. Ett tredje 
sätt att betrakta förtroende är att se det som ett alternativ  till interorganisatoriska ekonomi-
styrningsmetoder. Detta eftersom graden av kontroll via ekonomistyrning kan minskas om en 
hög grad av förtroende etableras mellan parterna. (Dekker, 2004; Van der Meer-Kooistra & 
Vosselman, 2001). Förutom förtroende finns det en rad andra relationsspecifika faktorer som 
kan påverka graden av finansiell öppenhet, en sådan faktor är det ekonomiska beroende som 
finns mellan kund och leverantör inom den dyadiska relationen. Nedanstående teoriavsnitt 
kommer att belysa denna faktor närmare. 
 
 
3.8 Ekonomiskt beroende 
 
Genomförda studier visar på att graden av öppenhet påverkas av vissa relationsspecifika fak-
torer, en sådan faktor är den ekonomiska beroendesituation som kan uppstå mellan kund och 
leverantör. Ekonomiskt beroende kan uppstå i en relation då det främst är den ena parten som 
står för värdeskapandet. (Hoffjan och Kruse, 2006) Detta värdeskapande kopplar författarna 
till situationer där kunden, sett ur leverantörens ögon, är en mycket ekonomiskt värdefull 
kund. Detta innebär att beroendesituationen har en stark koppling till maktaspekten. Självklart 
kan det finnas situationer med ett omvänt beroendeförhållande, där leverantören är den som 
skapar mest värde och där kunden således är starkt knuten till leverantören rent ekonomiskt. 
Studier har indikerat på att det finns en positiv korrelation mellan villigheten att dela med sig 
av finansiell information och ekonomiskt beroende. Detta innebär att en leverantör som i 
högre grad befinner sig i en ekonomisk beroendesituation i förhållande till sin kund i större 
utsträckning är villig att dela med sig av den finansiella informationen. (Hoffjan och Kruse, 
2006)  
 
Förtroende, ekonomiskt beroende och således även maktdimensionen är tre relationsspecifika 
faktorer som ofta förekommer i litteraturen då det gäller finansiell öppenhet. De två sist-
nämnda tenderar att finnas närvarande i situationer där det finansiella informationsflödet mel-
lan kund och leverantör är ensidigt. Det är i dessa situationer begreppet Open Book Negotiat-
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ion växt fram. Nedanstående avsnitt kommer gå in närmare på detta begrepp och försöka 
skapa lite ordning i den begreppsförvirring som finns på området. Avsnittet visar även hur 
finansiell öppenhet faktiskt kan te sig i praktiken.  
 
 
3.9 Open Book Negotiation 
 
Som tidigare nämnts beskrivs Open Book Accounting ofta i litteraturen som ett ömsesidigt 
utbyte av finansiell information inom en relation. Samarbete och förtroende är viktiga faktorer 
och öppenhet leder i sin tur till lärande, kostnadsreducering och ökad effektivitet. Lamming, 
Hall, Hemstead (1993) benämner i sina studier denna ömsesidiga öppenhet som Cost Transpa-
rency och hävdar att öppet finansiellt informationsutbyte inte har något värde om det inte är 
ömsesidigt. Ovan nämnd definition målar dock upp den genuina bilden av Open book 
Accounting, där ömsesidig transparens råder och relationen symboliseras av ett win-win tänk, 
där bägge parter får ta del av fördelar och dela på risker (Hoffjan & Kruse, 2006; Lamming et 
al, 2005). Empirisk forskning har däremot visat att det finansiella informationsutbytet i många 
fall inte  är ömsesidigt, frivilligt eller baseras på samarbete och förtroende. I stället är öppen-
heten, i många fall, någonting som krävs av den starke och kraftfulla aktören – ofta kunden. I 
detta sammanhang har begreppet Open Book Negotiation växt fram. Begreppet innebär en 
förhandlingsteknik där kunden kräver att leverantören skall dela med sig av finansiell inform-
ation (Hoffjan et al, 2011; Lamming et al, 2005). Denna kännedom om leverantörens kost-
nadsstruktur används i vissa fall enbart till att förhandla pris och pressa ner leverantörens 
vinstmarginal. Detta innebär att kunden använder den finansiella öppenheten till att bench-
marka leverantörer gentemot varandra och genom detta få kortsiktiga kostnadsbesparingar. 
Genom att öppenheten blir ett krav från kunden kan finansiell öppenhet även betraktas som ett 
maktverktyg. Maktspelet fortsätter sedan då kunden genom öppenheten har möjlighet att driva 
ner priserna. Studier har även indikerat på att det ofta är kunden som erhåller fördelarna me-
dan leverantören bär risken i de fall där informationsutbytet är ensidigt. (Hoffjan et al, 2011; 
McIvor, 2001; Seal et al, 1999) I situationer där kunden kräver öppenhet enbart för att pressa 
priser är det rationellt att anta att manipulation av data kan uppstå, där leverantören enbart vi-
sar information som är till dess fördel (Lamming et al, 2005). En studie av Windolph och 
Moeller (2012) visar på att ensidig finansiell öppenhet kan, ur leverantörens synvinkel, på-
verka relationen negativt. Detta kan enligt forskarna bero på att kunden använder den finansi-
ella informationen opportunistiskt, genom att exempelvis använda informationen till att pressa 
ner leverantörens vinstmarginal. Dessutom finns det fall där leverantören uppfattar att kunden 
enbart använder den finansiella informationen som ett kontrollverktyg, även detta kan vara en 
förklaring till att leverantörens missnöje med relationen ökar. Nedanstående teoriavsnitt 
kommer att sammanfatta det finansiella informationsutbytet genom att författarna belyser 
graden av finansiell öppenhet. 
 
 
3.10 Graden av finansiell öppenhet 
 
I en studie beskriver Lamming, Caldwell, Harrison, Phillips, (2001) tre nivåer av öppenhet. 
Vid den första nivån, opaque, delas ingen information mellan parterna, även den operativa 
informationen är dold. I den andra nivån, translucent, delas viss information medan andra de-
lar hålls dolda. I den sista nivån, transparens, sker full öppenhet och informationen delas på 
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ett selektivt och motiverat sätt. Antingen delas alltså ingen information mellan parterna eller 
så råder full öppenhet, sedan finns även en mellannivå där viss information delas. Detta sätt 
att se på graden av öppenhet säger dock ingenting om informationens riktning utan lyfter 
istället ”mängden” av information som rör sig inom en relation. Författarna anser att begrep-
pet ”graden av finansiell öppenhet” innehåller fler dimensioner än så. I följande teoretiska 
diskussion skall författarna därför mer tydligt förklara vad ”graden av finansiell öppenenhet” 
egentligen innebär i denna studie. 
 
Om en jämförelse görs mellan genuin Open Book Accounting och Cost Transparency å ena 
sidan och Open Book Negotiation å andra sidan blir begreppen varsin sida om myntet då det 
gäller finansiell öppenhet. Där den förstnämnda, som kan benämnas som Genuin Open Book 
Accounting, står för ömsesidigt informationsutbyte och ett win-win tänk mellan parterna. I 
denna variant råder det dessutom maktbalans mellan aktörerna i relationen samt att fördelar 
och risker är fördelade mellan parterna. Den andra sidan, Open Book Negotiation, står istället 
i sin ytterlighet för ett ensidigt informationsutbyte där enbart kunden tjänar på öppenheten och 
får ta del av fördelarna. Dessutom är det leverantören som ensam får bära riskerna med att 
lämna ifrån sig känslig information. I Open Book Negotiation blir maktasymmetrin väldigt 
tydlig och den stake parten utnyttjar sin position och den beroendesituation leverantören be-
finner sig i, detta för att egenhändigt ta del och fördelarna och samtidigt undvika riskbärande. 
 
Det bör dock tilläggas, att mellan dessa två ytterligheter finns en uppsjö olika varianter.  Fler-
talet studier visar på att kunden i ett ensidigt utbyte, inte alltid syftar på att erodera leverantö-
rens vinstmarginal, utan enbart reducera dess kostnader. Inte heller är maktdimensionen alltid 
så pass stark som beskrevs i tidigare stycke och öppenheten kan vara frivillig från leverantö-
rens sida. (Hoffjan et al, 2011; Kajüter & Kulmala, 2005) Kajüter och Kulmala (2005) har i en 
studie lyft ett exempel av ensidigt utbyte, där leverantören avslöjar finansiell information till 
kunden. I detta sammanhang använder inte kunden informationen till att pressa priset utan 
istället för att upptäcka kostnadsreduceringsmöjligheter. Då dessa sedan upptäcks erbjuder 
kunden teknisk support för att gemensamt utveckla leverantörens processer och därigenom 
uppnå kostnadseffektivitet. Leverantören har sedan möjlighet att erhålla fördelar genom att 
tack vare förbättrad kostnadsstruktur öka sin vinstmarginal gentemot andra kunder där öppen-
het inte existerar. (Hoffjan et al, 2011) För att sammanfatta ovanstående resonemang har för-
fattarna byggt en modell som presenteras i figur 3-3. I modellen går det att utifrån variablerna 
makt och informationens riktning finna de två ytterligheterna som beskrivits. 
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Figur 3‐3: Sammanfattande modell som illustrera graden av finansiell öppenhet, där variablerna utgörs av 
makt och informationens riktning. I modellen går det att finna de två ytterligheterna OBA och OBN. 
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4  EMPIRI 
 

 
I detta kapitel kommer det empiriska resultatet redogöras med utgångspunkt av de genom-
förda intervjuerna. Inledningsvis ges en kort presentation av moder- och dotterbolaget samt 
en kort beskrivning av de valda intervjupersonerna. Därefter kommer en redogörelse gäl-
lande den samordning och styrning som finns mellan moder- och dotterbolaget. I efterföl-
jande empiriavsnitt lyfts moder- och dotterbolagets övergripande syn på relationsbyggande 
gentemot leverantörer. I det sista avsnittet presenteras en kartläggning av den finansiella öp-
penheten i relationen mellan kund och leverantör.  
 
 
 
4.1 Presentation av fallstudieföretaget 
 
Fallföretaget är verksamt inom verkstadsindustrin och dess kärnverksamhet är tillverkning 
och produktion av pressade och svetsade ramkomponenter till tunga fordon. Rent juridiskt sett 
är fallföretaget ett helägt dotterbolag inom en stor koncern, men fungerar i dag till 95 % som 
produktionsenhet åt moderbolaget. Fallföretaget har omkring 550 anställda och rankas som 
ortens största tillverkningsindustri. (dotterbolagets hemsida) Koncernen som helhet är ett stort 
internationellt börsnoterat bolag som är verksamt i ett hundratal länder. Inom koncernen finns 
drygt 35 500 anställda världen över. Sett till koncernen som helhet, är slutprodukten främst 
lastbilar och bussar, dessutom anses de vara en av de främsta inom sitt område. Koncernen 
fokuserar även i hög grad på tjänsteförsäljning inom service- och eftermarknad. Inom koncer-
nen finns således ett starkt fokus på funktionella produkter. Koncernens moderbolag och hu-
vudkontor ligger i Sverige och därifrån skötts mycket av det administrativa arbetet. Här finns 
även koncernens centrala inköpsfunktion. Koncernen befinner sig i en bransch som benämns 
nyttofordonsbranschen. (koncernens hemsida)  
 
Fortsättningsvis kommer ”dotterbolaget” användas som benämning på fallföretaget. 
 
Denna studie fokuserar på den samordning och styrning (1) som sker från moderbolagets sida 
och som i hög grad påverkar dotterbolagets självständighet och handlingsfrihet. Graden av 
samordning och styrning betraktas sedan som en faktor som påverkar dotterbolagets sätt att 
hantera sina leverantörsrelationer och den finansiella öppenheten (2). Detta går även att ut-
läsa av den sammanfattande analysmodellen (3-1) som presenterats i studiens teoretiska kapi-
tel. Detta innebär således att studien kommer att avspegla den köpande sidans perspektiv både 
då det gäller finansiell öppenhet och hantering av leverantörsrelationer. Däremot kommer stu-
dien blicka ut mot de leverantörer dotterbolaget har för att få en övergripande bild av hur just 
finansiellt informationsutbyte och relationsbyggande ser ut. Figur 4-1 visar en illustration av 
detta. 
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4.2 Intervjupersoner 
 
Denna studie kräver att personer från både moder- och dotterbolaget intervjuas. Detta för att 
förstå den samordning och styrning som sker dem emellan. På dotterbolaget intervjuades den 
Vd som arbetat på dotterbolaget sedan 2008. Eftersom dotterbolaget är en produktionsenhet 
blir Vd-rollen mer av formell karaktär och Vd:n fungerar rent praktiskt som en produktions-
chef. På dotterbolaget intervjuades även en inköpare. Denne person har ansvar för inköp av 
indirekt material, d.v.s. förbrukningsmaterial som inte ingår i den löpande produktionsproces-
sen. Denna person är dock anställd av moderbolaget men arbetar på dotterbolaget och är från 
orten. 
 
I dagsläget sköts samtliga inköp av direktmaterial, d.v.s. material till produktionsprocessen, 
centralt från moderbolaget (koncernens huvudkontor). Därför genomfördes intervjuer med en 
inköpsanalytiker och en inköpare därifrån. Inköparen på moderbolaget ansvarar för inköp av 
direktmaterial. Materialinköpet gäller både råmaterial och färdiga detaljer till koncernens 
olika produktionsenheter. Denna person arbetar mot moderbolagets samtliga produktionsen-
heter. Inköpsanalytikerns arbete går ut på att stötta inköparna i dess arbete genom att bland 
annat utvärdera leverantörernas finansiella status. Vidare arbetar denne med omvärldsbevak-
ning och analyser av råmaterialprisutveckling. 

1) 

2) 

Figur 14‐1: Illustration av "samordning & styrning" mellan moder‐ och dotterbolaget. Samt dotterbola‐
gets leverantörsrelationer. 
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4.3 Moderbolagets samordning och styrning 
 
4.3.1 Samordning och styrning över tid 
 
Enligt Vd:n  på dotterbolaget, bolagiserades företaget 2000 och blev då ett fristående dotter-
bolag. Innan dess var de enbart en renodlad produktionsenhet åt moderbolaget. Detta skedde 
eftersom moderbolaget önskade se över sin produktion. Genom bolagisering och ökad själv-
ständighet för det nybildade dotterbolaget kunde moderbolaget se över sin produktionsstruk-
tur och därigenom bedöma om dotterbolagets verksamhet var strategiskt viktig för moderbo-
laget. Efter bolagiseringen försökte det nybildade dotterbolaget av marknadsföringsmässiga 
skäl skapa en unik identitet. Vd:n poängterar att det var viktigt för dotterbolaget att markera 
att de inte längre enbart var en produktionsenhet åt moderbolaget, utan ett fristående dotterbo-
lag. Vd:n nämner också några konkreta förändringar som skedde; loggan byttes ut och mo-
derbolagets märke plockades bort, även mer fristående produktionsstyrningssystemet inför-
skaffades, allt detta för att markera sin självständighet.  
 
Vidare berättar denne att dotterbolaget upprättade en marknadsavdelning i samband med bo-
lagiseringen och att det på denna anställdes en ansvarig inköpare. Denna var ansvarig för de 
leverantörsrelationer dotterbolaget skaffade. Däremot fortsatte moderbolagets inköpsavdel-
ning sköta de leverantörsrelationer dotterbolaget hade sedan sin tid som produktionsenhet. 
 
År 2003 blev dotterbolaget återigen en produktionsenhet åt moderbolaget, dock behölls bo-
lagsformen. Denna förändring innebar ökad centraliserad styrning från moderbolagets sida 
och inköpen för direkt material sköttes återigen till 100 % av moderbolaget. Enligt Vd:n på 
dotterbolaget berodde denna förändring på att moderbolaget konstaterade att delar av dotter-
bolagets produktion var strategiskt viktigt för moderbolaget. För att säkerställa expansions-
planerna och ha full kontroll över tillgången på komponenter, ansågs det viktigt att ha pro-
duktionskapacitet ”in the house”. Bolagsformen behölls däremot eftersom det inte fanns några 
kostnader förknippade med detta. Dessutom fanns valfriheten kvar ifall moderbolaget i fram-
tiden återigen önskade ”knoppa av” dotterbolaget och därigenom öka dess självständighet.  
 
I dagsläget sköts alltså dotterbolagets inköp av direktmaterial centralt av inköpsavdelningen 
på moderbolaget. Inköparen på moderbolaget beskriver att inköpsfunktionen är organiserat 
utifrån commodities, där varje commoditie innehåller likartade artiklar och detaljer. Inom re-
spektive commoditie finns det sedan segment som ytterligare är förfiningar av artikeltyp. 
Denna uppdelning innebär att det skapas inköpsexperter på produktnivå. Samtliga inköp inom 
koncernen sköts samordnat från inköpsavdelningens håll, detta kan innebära att det vid 
samma inköpstillfälle köps in en produkt eller detalj till samtliga produktionsenheter. 
 
4.3.2  För och nackdelar med att moderbolaget styr samordnat och centraliserat  
 
Intervjupersoner från både moder- och dotterbolaget lyfter en rad fördelar som finns med en 
central inköpsfunktion. Bland annat belyses storskalighet som den främsta fördelen, detta ef-
tersom stora inköpsvolymer innebär bra villkor från leverantören. Vd:n på dotterbolaget po-
ängterar problematiken med att köpa in mindre volymer och då tvingas vända sig till återför-
säljare istället för att kunna handla direkt från centrallager där priserna oftast är lägre. Inköpa-
ren på moderbolaget lyfter även fördelen med en stor inköpsavdelning, där inköparna kan 
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specialisera sig inom vissa segment och således skapas expertis på produktnivå. Inköpsanaly-
tikern på moderbolaget poängterar dessutom att det inom en stor organisation finns tillgång 
till mer resurser och genom detta skapas en starkare inköpsfunktion. Inköparna på moderbola-
get har en rad stödfunktioner till sin hjälp, en av dessa är inköpsanalytikerna. Detta kan ses 
som en lyx på ett mellanstort företag. Vd:n på dotterbolaget poängterar att det, sett ur leveran-
törens perspektiv, är moderbolaget och koncernen som helhet som ses som den köpande si-
dan. Inköparen på moderbolaget lyfter även moderbolagets starka varumärke jämfört med 
dotterbolaget, och att dotterbolaget har en fördel av att förknippas med detta. Det starka va-
rumärket moderbolaget har leder dessutom till att det finns en viss prestige i att få vara under-
leverantör och kunna betraktas som en ”premiumleverantör”. Vd:n på dotterbolaget poängte-
rar dessutom att tack vare moderbolagets ”stöd i ryggen”, kan dotterbolaget få tillgång till 
andra leverantörer. Hade inköpen sköts av dotterbolaget själv, hade de kanske inte setts som 
tillräckligt attraktiva i leverantörens ögon.  
 
Samtliga intervjuade lyfter nackdelen med att inköpsavdelningen är lokaliserad på annan ort 
än själva produktionen. Genom detta kommer inköparna en bit ifrån det dagliga operativa ar-
betet. Vd:n på dotterbolaget poängterar dock att det finns tydliga beskrivningar och kravspeci-
fikationer på de produkter som ska köpas in. Genom detta blir inköpen relativt enkelt även för 
någon som sitter en bit bort. Vd:n menar att detta innebär att inköpen i princip kan skötas från 
andra sidan jorden. Vidare lyfter inköparen på moderbolaget nackdelen med att beslutsvägar-
na ofta blir längre i en stor organisation. Vd:n på dotterbolaget lyfter även problematiken med 
de intressekonflikter som kan uppstå eftersom moder- och dotterbolaget inte har så djup för-
ståelse för varandras verksamheter. 
 
4.3.3 Dotterbolagets inblandning i inköpsprocessen och val av leverantörer 
 
Vd:n på dotterbolaget anser att de till viss del får vara med i inköpsprocessen, eftersom det 
finns en möjlighet för representanter från dotterbolaget att påverka valet av leverantörer. Då 
nya leverantörer ska väljas specificerar dotterbolaget en uppsättning med krav som den nya 
leverantören skall uppfylla. Dessa krav tar moderbolaget hänsyn till i processen att välja ny 
leverantör. Önskar dotterbolaget en särskild leverantör måste önskemålet kläs i fakta och dot-
terbolaget måste visa att just den leverantören uppfyller den kravspecifikation de har. Det är i 
situationer där en ny eller befintlig produkt ska utvecklas som det är vanligast att nya leveran-
törer kontrakteras. I den beslutsprocessen arbetar moder- och dotterbolaget i tvärfunktionella 
grupper där representanter från både dotterbolagets produktion och moderbolagets inköps- 
och utvecklings/konstruktions sida är närvarande. Här poängterar dock Vd:n att denna typ av 
tvärfunktionell arbetsgrupp fungerar som de flesta andra liknande forum;  

 
”Vissa frågor blir väldigt effektiva, medan andra blir mycket ineffektiva….det är i de situationer man 
inte känner att man kommer fram och får sin röst hörd” (Vd dotterbolaget) 

 
Även inköparen på moderbolaget lyfter dotterbolagets inblandning och menar att dotterbola-
get är med i inköpsprocessen på så sätt att det alltid förs en gemensam diskussion. I diskuss-
ionen får dotterbolaget lämna åsikter och synpunkter på om de anser sig behöva ytterligare 
leverantörer samt lämna kravspecifikation för dessa. Dotterbolaget ges även möjlighet att föra 
fram åsikter gällande befintliga leverantörer och hur dessa presterar kvalitets- eller relations-
mässigt. Om dotterbolaget inte är nöjd med en leverantör förs en gemensam diskussion hur 
detta skall lösas. 



22 
 
 

 

4.4 Köpande sidas syn på relationsbyggande med leverantören 
 

”Vi satsar fullhjärtat på att skapa långsiktiga relationer. De flesta av koncernens leverantörer har varit 
med i 25 år. Man hoppar alltså inte från tuva till tuva” (källa: Inköpare moderbolaget) 

 
Att koncernens övergripande strategi gällande leverantörer är långsiktighet är det ingen tve-
kan om. Både intervjuade från moder- och dotterbolaget lyfter tydligt fram detta under inter-
vjuerna. Denna långsiktiga syn på relationsbyggande avspeglar sig även på två andra sätt i 
intervjuerna: 1) Det finns en fokus på att hitta ”rätt” leverantör från start 2) Koncernen inve-
sterar i och lägger ner mycket resurser på att utveckla leverantörerna. 

Inköpsanalytikern på moderbolaget poängterar att det krävs en starkt finansiell status hos den 
potentiella leverantören, detta för att försäkra sig om att denne inte är konkursutsatt. Inköpa-
ren på moderbolaget menar på att leverantören skall vara en av de bästa inom det efterfrågade 
området. Leverantören skall dessutom ha ett starkt engagemang att bli riktigt, riktigt bra. 
Även moderbolagets Vd lyfter detta under intervjun och förklarar att det vid val av ny leve-
rantör sker en noggrann selektering och utvärdering. Intervjuade från moder- och dotterbola-
get är överens gällande vilka faktorer som spelar in och är viktiga i valet av ny leverantör. I 
första hand studeras kvalitetsmässiga bitar och förmåga till leveransprecision. Dessa två delar 
hänger ofta ihop och kan ses som en viktig bas. De leverantörer som inte uppfyller dessa fak-
torer sorteras bort i ett tidigt skede. Bland de som återstår görs sedan prisjämförelser. 

Vidare påpekar Vd:n på dotterbolaget att företaget fokuserar på att utveckla leverantörerna 
och att mycket resurser läggs ned på dessa, både initialt och under hela samarbetsprocessen. 
De investeringar som görs leder i många fall till en situation där även dotterbolaget och såle-
des även moderbolaget blir ekonomiskt buden till leverantören. Det kan röra sig om special-
verktyg som enbart passar inom en viss leverantörs produktion. Vd:n poängterar noga att le-
verantören betraktas som en samarbetspartner och beskriver hur kund och leverantör tillsam-
mans arbetar i produktutvecklingsprojekt med syfte att bland annat uppnå kostnadsreducering. 
Dessa samarbeten sker främst i produktutvecklingsfasen, men det finns även samarbetsprojekt 
gällande befintlig konstruktion. 

Enligt inköparen på moderbolaget har koncernen en övergripande strategi att vända sig till 
små- och medelstora leverantörer. Detta för att ha en möjlighet att påverka leverantören på 
både kort och lång sikt. För en mindre leverantör blir koncernbolaget en mycket viktig kund 
eftersom en stor del av leverantörens totala försäljningsomsättning köps in av koncernbolaget. 
Hos en stor leverantör blir försäljningsomsättningen till koncernbolaget en relativt obetydlig 
del, detta innebär att koncernbolaget hamnar i en annan situation. 
 
 
4.5 Finansiell öppenhet 
 
4.5.1 Informationsflödet från den köpande sidan till leverantören 
 
Både dotterbolagets Vd och inköparen från moderbolaget lyfter det faktum att koncernen som 
helhet är börsnoterat och styrs därför i hög grad av en policy för informationsdelning till kapi-
talmarknaden. Denna informationspolicy är i sin tur upprättad med utgångspunkt av det regel-
verk som finns gällande kommunikation med marknaden; NASDAQ OMX Stockholms re-
gelverk för emittenter, Aktiemarknadsnämndens uttalanden och andra relevanta regler. Dessa 
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regelverk och den informationspolicy som finns inom koncernen är till för att säkerhetsställa 
att ingen kurspåverkande information läcker ut till kapitalmarknaden. Det är även av stor vikt 
att den information som kan anses vara kurspåverkande, lämnas ut enhetligt på så sätt att den 
vid samma tidpunkt blir tillgänglig för allmänheten. 
 
Enlig inköparen på moderbolaget kan leverantören ses som en del av kapitalmarknaden. Detta 
komplicerar möjligheten att lämna ifrån sig specifik intern finansiell information om moder-
bolaget eller dotterbolagets kostnadsstruktur. Leverantören får istället förlita sig på den pub-
lika information som finns om koncernen. Det finns dock situationer där inköpsavdelningen 
skickar ut specifika försäljningsprognoser till leverantören, dessa prognoser fungerar som un-
derlag för leverantören att beräkna framtida orderingång och volym. Detta är dock prognoser 
som enligt nämnd lagstiftning även publiceras offentligt. 

Dotterbolagets Vd poängterar att den viktigaste delen, sett ur leverantörens perspektiv, är att 
få del av relevant finansiell information för att bedöma om kunden är solvent, har god likvidi-
tet och är finansiellt stabil. Således räcker det med den publika information som finns att tillgå 
om koncernen. Vidare har Vd:n på dotterbolaget svårt att se vad de skulle få ut av att visa sin 
kostnadsstruktur till leverantören. 
 
4.5.2 Informationsflöde från leverantören till den köpande sidan 
 
Enligt inköparen på moderbolaget uppstår det ibland situationer där de stora ”leverantörs-
jättarna” är det enda alternativet, trots uttalad strategi att vända sig till små och medelstora 
leverantörer. I dessa fall får inköpsavdelningen förlita sig på den publika information som 
finns att tillgå om leverantören, eftersom dessa stora bolag ofta styrs av samma regelverk 
kring finansiell informationsdelning. I de fall där leverantörerna är små eller medelstora finns 
inte denna starka restriktion kring finansiell informationsdelning och inköpsavdelningen har i 
dessa situationer möjlighet att i högre grad sätta sig in i leverantörens kostnadsstruktur för 
processer och produkter. Detta gör att inköpsavdelningen kan skapa sig en bild av vad det är 
som driver kostnaderna hos leverantören. För att möjliggöra en komplett bild av leverantören 
krävs det att denne delar med sig av både extern och intern redovisningsinformation. 
 
Inköpsanalytikern på moderbolaget förklarar att den externa finansiella informationen an-
vänds i syfte att förstå leverantörens finansiella situation, detta för att koncernen enbart väljer 
att arbeta tillsammans med finansiellt stabila leverantörer. Denna finansiella kontroll genom-
förs dels på potentiella leverantörer och dels kontinuerligt på de befintliga. Enligt inköparen 
på moderbolaget kan den internt finansiella information inköpsavdelningen får av sina leve-
rantörer, vara på en mycket detaljerad nivå. Det kan gälla leverantörens materialkostnader, 
bemanning, tidsåtgång i sekunder osv. Denna höga detaljnivå skapar en fullständig och kom-
plett kostnadsbild och från inköpsavdelningens sida finns det möjlighet att coacha och hjälpa 
leverantören till att förstå vad det är som driver kostnaderna. Genom att jämföra den internt 
finansiella data leverantören lämnar ifrån sig, med de kalkylerade kostnader inköpsavdelning-
en får fram, kan differenser upptäckas och därigenom kostnadsreduceringsmöjligheter. Denna 
information återförs sedan till leverantören och denne får ett tidsbegränsat krav på att genom-
föra den praktiska kostnadsreduceringsåtgärden. Efter den passerade tidsgränsen skall tydliga 
effekter vara synliga, exempelvis prisreduceringar från leverantörens sida eller kvalitetsför-
bättringar. Sett långsiktigt över tid kan dotterbolaget och såldes även koncernenen som helhet 
inte få någon annan prisreduktion än den kostnadsreduktion leverantören lyckas åstadkomma. 
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I genomsnitt ligger vinstmarginalen hos koncernens leverantörer på 4-5 %, koncernen i sin tur 
kräver årliga prisreduceringar av leverantören. Detta innebär att leverantören måste åstad-
komma kostnadsreduceringar inom sin produktion, annars kommer vinstmarginalen eroderas. 
Detta ställer således hårda krav på att leverantören aktivt arbetar med att förbättra sin kost-
nadsstruktur och reducera kostnadsslöseri. 
 
Då det gäller nya potentiella leverantörer förklarar inköparen från moderbolaget att de nog-
grant sätter sig in i och försöker förstå leverantörens kostnadsstruktur. Förutom att skapa sig 
en ögonblicksbild av kostnadsstrukturen studerar inköpsavdelningen även noggrant leverantö-
rens utvecklingspotential och hur bra denne är på att förbättra sig över tid. Denna information 
kan inköpsavdelningen få bland annat genom att ta in referenser från leverantörens kunder. 

Vd:n på moderbolaget lyfter även aspekten att detta sätt att arbeta med finansiell öppenhet 
skapar en möjlighet till kontroll av leverantören. Genom att sätta sig in i leverantörens kost-
nader kan de från inköpsavdelningens håll skapa sig en god bild av om leverantörens prissätt-
ning är den rätta utifrån de kostnader de har. 

”Det finansiella informationsutbytet är till viss del ensidigt, men inom relationen blir den dub-
belsidig eftersom inköp, med hjälp av den finansiella informationen kan kommunicera tillbaka 
och upplysa leverantören om vad de bör tänka på, hur de sticker ut eller inom vilka områden de 
måste tänka om”(källa: inköpare moderbolaget) 

Ovanstående citat sammanfattar tydligt det sätt inköpsavdelningen anser sig arbeta på. Inkö-
paren på moderbolaget förklarar, att sett ur deras perspektiv, får bägge parter i relationen för-
delar av detta sätt att arbeta med finansiell öppenhet. Där de själv får fördelar genom prisre-
duktion och leverantören i sin tur får coaching och experthjälp att identifiera kostnadsreduce-
ringsmöjligheter. 

Inköparen på moderbolaget uppger att de ställer krav på att leverantören skall lämna ifrån sig 
finansiell information. Dessutom ska leverantören visa att de vill och kan vara delaktiga i 
kostnadsreduktionsarbete över tid. Vidare förklarar han att det är naturligt för leverantören att 
lämna ifrån sig betydligt mer finansiell information än vad de får tillbaka. Detta eftersom det 
ligger i kundens intresse att ”vinna affären”. Det är dessutom upp till leverantören att bevisa 
att denne är en bra leverantör.   
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5 ANALYS 
 
 
I detta kapitel skall författarna sammanföra det empiriska materialet med den teoretiska 
grund denna studie vilar på. Inledningsvis kommer moderbolagets grad av samordning och 
styrning analyseras. Detta leder fram till den påverkan moderbolaget har på den finansiella 
öppenheten i denna särskilda situation. Efter detta kommer övriga påverkande faktorer som 
framkommit i denna studie analyseras. Det avslutande kapitlet sammanfattar och försöker 
definiera graden av finansiell öppenhet i denna kontext. 
 
 
 
5.1 Moderbolagets grad av samordning och styrning 
 
I figur 5-1 sammanfattas den bild som växte fram under studiens analysprocess. Denna illust-
ration redogör för graden av samordning och styrning som finns från moderbolagets sida. Vi-
dare framgår även hur denna påverkar dotterbolagets sätt att hantera och sköta sina leveran-
törsrelationer. I rapportens teoretiska del belyses begreppet handlingsfrihet och till vilken grad 
ett dotterbolag är självständigt. Detta begrepp blir samtidigt ett mått på moderbolagets styr-
ning och samordning. (Birkinshaw & Morrison, 1995) Det empiriska materialet visar att dot-
terbolaget till stor del fungerar som en produktionsenhet och att det enbart rent juridiskt sett är 
ett dotterbolag. Vidare framgår det att styrning och samordning av viktiga funktioner, såsom 
inköpsavdelning, sköts av moderbolaget centralt. Detta innebär således en hög grad samord-
ning och en centraliserad styrning från moderbolagets sida (1). Vidare innebär detta att dot-
terbolaget har en låg grad av handlingsfrihet och självständighet. Det är således moderbolaget 
som i första hand styr och hanterar leverantörsrelationerna (2). Dessutom framgår det i empi-
rin att leverantörerna inte ser dotterbolaget som den köpande sidan. Istället ser de moderbola-
get och koncernen som helhet som kunden. Detta innebär att den köpande sidan i kund- och 
leverantörsrelationen inte är dotterbolaget utan moderbolaget och koncernen som helhet. I 
modellen symboliseras denna relation av de rödmarkerade linjerna.  
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Vidare framgår det i empirin att det funnits en period mellan 2000 och 2003 där dotterbolaget 
i samband med bolagiseringen skulle styras mer självständigt. Denna självständighet, sett ur 
inköpsfunktionens perspektiv, innebar att nya leverantörsrelationer skulle förvaltas av dotter-
bolaget själv. Alla de leverantöresrelationer som fanns sedan tidigare behöll dock moderbola-
gets inköpsavdelning skötseln av. Eftersom det nybildade dotterbolaget inte fritt fick sköta 
och utveckla samtliga leverantörsrelationer handlar det enbart om en skenbar decentralisering 
och det är således inte tal om någon sann självständighet i ordets rätta bemärkelse. Detta in-
nebär att dotterbolaget aldrig helt fått testa sina vingar och därigenom inte heller getts möjlig-
het att bygga upp egen kompetens gällande inköp och relationsbyggande med sina leverantö-
rer. 
 
I psykologin finns ett begrepp som benämns inlärd hjälplöshet. Begreppet är normalt sett in-
dividknutet och innebär en stark känsla av meningslöshet och hjälplöshet. Många psykologer 
inom området delar in en individs upplevelser i interna och externa dimensioner. En individ 
som visar drag av inlärd hjälplöshet tenderar att skylla sina misslyckanden på sin egen inre 
bristande förmåga. Slutar situationen istället i framgång ser individen att denne lyckats tack 
vare support från sin omgivning. En stark tro på sig själv och sin egen förmåga är således 
motsatsen till inlärd hjälplöshet. (Carlson & Kacmar, 1994) Studien visar på att denna teori 
kan kopplas till organisationer och då tala om organisatoriskt inlärd hjälplöshet. De mönster 
som framkom i det empiriska materialet är inte tillräckligt för att ställa en ”diagnos” gällande 
detta, däremot går det att spekulera om det i detta fall finns tendenser som pekar på en sådan 
”åkomma”. För det första är det ingen tvekan om att dotterbolagets självständighet och hand-
lingsfrihet är relativt begränsad och att dotterbolaget styrs till hög grad av moderbolaget. 
Dessutom tyder studien på att det finns en stark fokusering på de positiva effekter dotterbola-
get får av att ha den starke koncernen i ryggen och att dessa helt sköter viktiga funktioner 
såsom inköp. Denna centrala samordning leder dock till att dotterbolaget aldrig får bygga upp 
sin egen kompetens och förmåga. Därför är det inte heller konstigt att de framgångar dotterbo-
laget får gällande sina leverantörsrelationer, inte i första hand ses som egna bedrifter, utan att 
framgångar uppstår tack vare supporten från moderbolaget. 
 
 
5.2 Bakomliggande faktorer som påverkat graden av öppenhet 
 
I detta avsnitt kommer de olika beståndsdelarna som påverkat graden av finansiell öppenhet 
mellan den köpande sidan och dess leverantörer i just denna kontext analyseras. Nedan pre-
senteras en sammanfattande modell, 5-2 som visar på de faktorer som påverkar graden av fi-
nansiell öppenhet. Efter detta följer en närmare presentation av de olika faktorerna. I ovanstå-
ende stycke konstaterades det att moderbolaget styr centraliserat och med en hög grad av 
samordning. Dessutom sett ur leverantörens ögon är det moderbolaget och koncernen som 
helhet som är kunden. Detta sammantaget innebär att moderbolaget blir en övergripande fak-
tor som påverkar graden av finansiell öppenenhet, detta eftersom moderbolagets roll påverkar 
samtliga bakomliggande faktorer.  
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Figur 5‐2: Sammanfattande analysmodell som visar de faktorer som påverkar graden av finansiell öppenhet 
mellan kund och leverantör. 

5.2.1 Bransch- och organisationsspecifika faktorer 
 
Eftersom dotterbolaget till 95 % är en produktionsenhet åt moderbolaget innebär detta att dot-
terbolaget i mycket hög grad berörs av de branschspecifika faktorer moderbolaget påverkas 
av. Enbart i en situation där dotterbolaget hade varit mer självständigt hade det varit möjligt 
att tala om en egen konkurrenssituation. Moderbolaget befinner sig i nyttofordonsbranschen, 
denna bransch kännetecknas av funktionella produkter och således av en hög grad av konkur-
rens. Dessa branschspecifika faktorer är vanligt förekommande i studier där forskarna funnit 
finansiell öppenhet. (Cooper & Slagmulder 2004; Kajüter och Kulmala, 2005). Detta innebär 
att vår studie stödjer tidigare forskningen på området. 
 
I rapportens teoretiska del lyfts en forskningsstudie utförd av Kajüter och Kulmala (2005). I 
studien betraktar forskarna den organisatoriska faktorn; redovisningsmässig infrastruktur 
som en förutsättning och en avgörande faktor för att finansiellt utbyte överhuvudtaget ska 
kunna ske. Denna infrastruktur innefattar resurser, kunskap och tillförlitliga system för kost-
nadsredovisning både hos leverantör och kund. Vidare framgår det i studien att större företag 
tenderar att ha mer utvecklade redovisningssystem och redovisningsmetoder jämfört med 
mindre företag. I denna studies empiriska material framgår det att leverantören har ett krav att 
lämna ifrån sig den finansiella information inköpsavdelningen kräver. Dessutom framgår det 
att detaljnivån på informationen ofta kan vara mycket hög. I samband med att en ny leveran-
tör skall kontrakteras studeras även leverantörens utvecklingspotential. Dessa krav innebär 
således att leverantören måste ha en väl utvecklad infrastruktur som innefattar tillgång till 
både utvecklade redovisningssystem och goda redovisningsrutiner. Saknar leverantören detta 
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riskerar denne att sorteras bort i ett tidigt skede. Som tidigare nämnts har koncernen en över-
gripande strategi att vända sig till små och medelstora leverantör. Detta innebär troligtvis att 
inköpsavdelningen stöter på fall av leverantörer som inte kan leva upp till det redovisnings-
krav som finns och att dessa således sorteras bort som icke intressanta. Denna studie skapar 
till viss del förståelse för detta argument eftersom de leverantörer som inte byggt upp goda 
interna processer för att kontrollera och styra sina kostnader, inte heller är de leverantörer som 
kan kategoriseras som ”bäst i klassen”. Då det gäller infrastrukturen sett från moderbolagets 
perspektiv råder ingen tvekan om att dessa har de resurser, den kunskap och de verktyg som 
krävs för att arbeta med finansiell öppenhet. Sammanfattningsvis går det tydligt att se att gra-
den av finansiell öppenhet i denna kontext till viss del har utvecklats till vad den är i dag tack 
vare den goda infrastruktur som finns inom koncernen. Men även på grund av det krav som 
initialt finns gentemot leverantören att leverera finansiell data, detta krav leder till att enbart 
leverantörer med en god redovisningsmässig infrastruktur kontrakteras. Utan detta krav hade 
förmodligen situationen sett annorlunda ut och graden av finansiell öppenhet hade då varit en 
annan. 
 
I studien framkommer dock ytterligare en intressant organisatorisk faktor som i hög grad på-
verkar den finansiella öppenheten. Denna faktor är lagstiftningen gällande informationsdel-
ning för börsnoterade bolag. Författarna är medvetna om att det finns en lagstiftning som re-
glerar informationsdelning för att undvika att kurspåverkande information läcker ut till mark-
naden. Något förvånande är dock att intern finansiell information som delas mellan kund och 
leverantör i ett nära samarbete kan betraktas som ”läckage”. Författarna har studerat flertalet 
vetenskapliga artiklar där kund eller leverantör varit stora internationella bolag och således 
borde några av dessa företag vara börsnoterade. Det är därför anmärkningsvärt att författarna 
aldrig stött på denna aspekt inom litteratur på området. Detta har lett till spekulationer om 
moderbolaget gömmer sig bakom den lagstiftning som finns för att själv undvika att lämna 
ifrån sig intern finansiell information. Detta regelverk, eller kanske det sätt koncernen väljer 
att tolka regelverket, ger i så fall viss legitimitet till ett tämligen ensidigt informationsutbyte. 
Detta är dock ingenting som egentligen går att uttala sig om, eftersom det är rena spekulation-
er. Skulle dock fallet vara så, vill författarna återigen trycka på de fördelar som kan finnas av 
ett nära samarbete där ömsesidigt informationsutbyte sker, där bägge parter har möjlighet att 
utveckla varandras verksamheter och skapa lärande och genom detta bland annat uppnå kost-
nadseffektivitet (Kajüter & Kulmala, 2005; Kulmala 2002, Seal et al, 1999, Suomala et al 
2010) Visserligen, sett från kundens perspektiv, leder ömsesidig finansiell öppenhet till att 
kunden tvingas dela med sig av fördelarna och samtidigt bära mer risker. Men å andra sidan är 
det ju det som samarbete och relationsbyggande egentligen handlar om. 
 
5.2.2 Förtroende och syn på relationsbyggande gentemot leverantören 
 
Sammanfattas det empiriska materialet framgår en tydlig bild av en koncern med en övergri-
pande strategi gällande långsiktigt relationsbyggande. Detta var någonting intervjupersonerna 
på både moder- och dotterbolaget noggrant poängterade. Dessutom framgår det att mycket 
resurser och satsningar görs på att utveckla leverantörerna till att bli bäst inom sitt område. 
Detta är bevis på ett stort engagemang som tyder på att koncernen ser på leverantörsrelation-
erna långsiktigt. Teori på området visar på att just engagemang och en långsiktig syn på relat-
ionsbyggande hos bägge parter är en grundläggande förutsättning för att utveckla ömsesidigt 
förtroende. (Kajüter och Kulmala, 2005). Eftersom denna studie inte fångat upp leverantörens 
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perspektiv kan enbart spekulationer göras kring deras engagemang och syn på långsiktighet i 
relation med kund. Koncernens sätt att arbeta med sina leverantörer leder till att stora krav 
ställs på dessa. Detta borde innebära att även leverantören lägger ned både tid och resurser för 
att utveckla sig själv i den riktning koncernen önskar och detta innebär således att ett starkt 
engagemang även finns hos leverantören. Dessutom kan det antas finnas ett stort intresse från 
leverantörens sida att under lång tid få ingå i koncernens ”leverantörsstall”. I empirin framgår 
det dessutom att många leverantörer funnits med i tjugofem år. Allt detta sammantaget borde 
tyda på ett långsiktigt synsätt även hos många leverantörer. Däremot går det inte med säkerhet 
säga, att leverantörens engagemang gällande utveckling hade varit lika stort om inte koncer-
nen hade ställd så pass stora krav. Sammanfattningsvis framgår det att engagemang och en 
långsiktig syn på relationsbyggande finns hos kunden och kan antas finnas hos leverantören. 
Detta tyder således på att det finns en god gro-grund för att förtroende ska utvecklas. 
 
I empirin framgår det vidare att mycket resurser läggs ned på att finna ”rätt” leverantör från 
start. I samband med denna utvärdering kräver kunden leverantören på både intern och extern 
redovisningsinformation. Denna utvärdering leder till att enbart de bästa i branschen väljs ut, 
och genom att välja en sådan leverantör så borde relationen redan initialt kännetecknas av 
tillit och trovärdighet. Denna studie stödjer således tidigare forskning som visar på att finansi-
ell öppenheten används för att skapa förtroende (Seal et al, 1999) åtminstone sett ur kundens 
perspektiv. Då det gäller förtroende sett ur leverantörens perspektiv går det återigen enbart att 
spekulera. Om förtroende skapas genom tillit och trovärdighet som i sin tur grundas på att 
vara ”rätt” kund så borde koncernen här ha en fördel tack vare sin storlek och sitt välkända 
varumärke. Dessutom enligt resonemanget ovan så visar leverantörerna på både engagemang 
och en syn på långsiktiga samarbeten. Dessa faktorer sammantaget borde tyda på att det även 
sett från leverantörens sida finns förtroende inom relationen. Detta går dock inte att säga med 
säkerhet och det går därför inte heller med säkerhet uttala sig om leverantören lämnar ifrån sig 
finansiell information eftersom det finns ett förtroende till kunden eller enbart för att det är ett 
krav. Rationellt sett borde det i detta fall finnas något slags förtroende sett ur leverantörens 
perspektiv annars vore det rent dumdristigt att utelämna känslig inter finansiell information. 
Detta innebär således att förtroende är en förutsättning för den finansiella öppenheten. Denna 
aspekt lyfter även Cooper och Slagmulder (2004) i sin studie. Vidare borde förtroendet ut-
vecklas på vägen ju längre relationen fortlöper tämligen oproblematiskt, detta innebär således 
att en tjugofemårig relation som fungerat relativt oproblematisk borde innehålla en hög grad 
av förtroende mellan parterna. Sammanfattningsvis stödjer denna studie Kajüter och Kulmalas 
(2005) resonemang att det krävs en viss miniminivå av förtroende innan ett finansiellt inform-
ationsutbyte kan ske. Men även att själva utbytet leder till att ytterligare förtroende inom relat-
ionen skapas. 
 
Slutligen vill författarna poängtera någonting anmärkningsvärt som framkom i studien. Kon-
cernen som helhet arbetar långsiktigt och engagerat i sina leverantörsrelationer och genom 
detta skapas enligt teorin förtroende (Seal et al 1999). Samtidigt framgår det i empirin att den 
finansiella öppenheten även används för att kontrollera att leverantören prissätter på rätt sätt 
och därigenom inte skapar sig för höga vinstmarginaler. Genom detta uppstår en motsägelse 
mellan å ena sidan arbeta långsiktigt och samarbetsinriktat med sina leverantörer, men å andra 
sidan använda finansiell öppenhet som kontrollmekanism. 
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5.2.3 Makt och beroende 
 
Enligt teorin uppstår det ekonomiskt beroende i en relation då det främst är den ena parten 
som står för värdeskapandet. Dessutom har det visat sig att det finns en stark korrelation mel-
lan villigheten att dela med sig av finansiell information och ekonomiskt beroende. (Hoffjan 
och Kruse, 2006). I detta fall är det moderbolaget och koncernen som helhet som är kund i 
leverantörens ögon. Därför blir det lätt, utifrån ett beroendeperspektiv, att se vilken part i 
kund- och leverantörsrelationen som står för värdeskapandet och vem som hamnar i en bero-
endesituation. I empirin framkommer det att inköpsfunktionen inom koncernen är helt centra-
liserad. Detta innebär en storskalighet som i sin tur leder till en god förhandlingsposition 
gentemot leverantörerna. Vidare framkommer det att koncernen som helhet i första hand vän-
der sig till små och medelstora leverantörer. Detta för att koncernen anser det vara oerhört 
viktigt att leverantören ser dem som en viktig kund. Detta val har således att göra med den 
maktposition koncernen önskar ha gentemot sina leverantörer. Dessutom sett ur leverantörens 
ögon, ligger det en viss prestige i att vara en så kallad ”premieleverantör” och ingå i stallet av 
leverantörer koncernen har. Koncernen har ett starkt internationellt varumärke vilket innebär 
att det blir betydelsefullt att få vara med som underleverantör i ett sådant sammanhang. Det 
framkommer dock i empirin att även moderbolaget uppfattar att de är ekonomiskt bunden till 
vissa leverantörer, detta eftersom de i vissa fall lägger ner stora resurser på dessa. Alltså finns 
det till viss del även en beroendesituation sett utifrån kundens perspektiv. Samtidigt fram-
kommer det att koncernen inte anser sig få några fördelar av att dela med sig av internt finan-
siell data till leverantören. Detta speglar således beroendesituationen sett ur koncernens ögon, 
där det finns en uppfattning om att koncernen inte har något behov att utveckla sin egen verk-
samhet med hjälp av sina leverantörer. Istället anser de sig vara den part som utvecklar. Stu-
dien ifrågasätter inte koncernens enorma kunskap och kompetens inom området. Inte heller 
den utvecklande funktion de kan ha för sina leverantörer. Däremot bör de inte blunda för den 
möjlighet som finns att lära sig av andra. 
 
Denna studie stödjer således till viss del den teori som finns på området, där ena aktören är 
den som står för merparten av värdeskapandet och den andre parten som i högre grad befinner 
sig i en beroendesituation. Vidare är det således leverantören, alltså den part som kan anses 
befinna sig i beroendeställning, den som lämnar ifrån sig finansiell information. Däremot har 
det inte framkommit om det, sett från leverantörens sida, finns något eget driv att lämna ifrån 
sig finansiell information eller om den enbart lämnas eftersom kravet finns. Det är lätt att spe-
kulera att ett ekonomiskt beroende, i sin tur, kan leda till att leverantören inte har muskler att 
ifrågasätta den insyn koncernen kräver i deras kostnadsstruktur. Detta skulle i så fall innebära 
att kunden till viss del utnyttjar leverantörens beroendeställning och således använder den fi-
nansiella öppenheten som ett maktverktyg. Sammanfattningsvis går det att konstatera att den 
beroendesituation som uppstår från leverantörens sida, i kombination med dem maktposition 
koncernen har i sin roll som kund, skapar ett visst kontextuellt sammanhang som påverkat 
graden av finansiell öppenhet till vad den är idag 
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5.3 Graden av finansiell öppenhet 
 
I empirin framkommer en bild av en koncern som är hårt styrd av den lagstiftning som finns 
gällande informationsdelning för börsnoterade bolag. Denna lagstiftning innebär att koncer-
nen, d.v.s. kunden, inte kan lämna ut någon intern finansiell information till leverantören ef-
tersom denna kan ses som en del av kapitalmarknaden. I de situationer där även leverantören 
är ett börsnoterat bolag får både kund och leverantör förlita sig på den publika finansiella in-
formationen som finns att tillgå. Denna situation är ett exempel på den grad av finansiell öp-
penhet som i teorin benämns som opaque, och som innebär att ingen finansiell intern inform-
ation delas mellan parterna (Lamming et al, 1993). I detta fall är den interna finansiella in-
formationsdelningen balanserad på så sätt att ingen information delas av någon av parterna. 
Dessa situationer kännetecknas således inte av någon maktasymmetri eller obalanserad för-
delning mellan fördelar och riskbärande. Men med tanke på de fördelar som lyfts i teorin gäl-
lande finansiell öppenhet kan det tänkas att bägge parter förlorar en möjlighet till lärande av 
varandra. 
 
Av det empiriska materialet framgår vidare att koncernen har en övergripande policy att 
främst vända sig till små och medelstora leverantörer. I dessa fall är leverantören sällan ett 
publikt bolag och lyder således inte under samma regler gällande informationsdelning. I dessa 
situationer är det finansiella informationsflödet tämligen ensidigt, där kunden – alltså dotter-
bolaget med det starka moderbolaget i ryggen – kräver leverantören på detaljerad kostnadsin-
formation. Kunden å andra sidan lämnar inte ifrån sig någon intern finansiell information av 
de orsaker som tidigare nämnts. Trots detta ensidiga informationsflöde initialt, så finns det i 
relationen en viss dubbelsidighet. Visserligen går informationsutbytet enbart från leverantö-
ren, men å andra sidan finns det ett visst win-win tänkt inbyggt i processen. Detta win-win 
tänk symboliseras av den coaching kunden står för i processen att finna kostnadsreducerings-
möjligheter för leverantören. Genom förbättrad kostnadsstruktur kan leverantören sedan få 
fördelar gentemot konkurrenter. Tack vare förbättrad kostnadseffektivitet kan leverantören 
antingen sänka priset och genom detta ”vinna fler affärer” eller välja att behålla prisbilden och 
således förbättra sin vinstmarginal. Dock kräver det senare alternativet att leverantörens öv-
riga kunder i sin tur inte har en inblick i leverantörens kostnadsstruktur, detta kan då leda till 
att kunden motsätter sig den förbättrade vinstmarginalen. 
 
Det går dock inte att blunda för att de största fördelarna tillfaller kunden. Där kunden använ-
der den finansiella informationen till att pressa leverantörens prisbild och genom detta sänker 
sina egna kostnader. Denna situation har upptäckts och analyserats i andra studier (Hoffjan et 
al, 2011; McIvor 2001; Seal et al, 1999) och visar således på att ensidigt finansiellt utbyte där 
en part främst får ta del av fördelarna och samtidigt slipper riskbärande är tämligen vanligt. 
Samtidigt bör det noggrant poängteras att prispressen sker i en viss samklang med kostnads-
reducering hos leverantören, detta innebär att leverantörens vinstmarginal inte eroderas. Det 
ensidiga informationsutbytet och den något sneda fördelningen gällande både risker och för-
delar, i kombination med en maktasymmetri gör att det tyder på en situation som ligger när-
mare mot Open Book Negotiation (Hoffjan et al, 2011;Lamming et al, 2005) än mot genuin, 
ömsesidig Open Book Acounting och Cost Transparency (Hoffjan & Kruse, 2006; Lamming 
et al, 2005). Detta framgår av figur 5-3 nedan, där stjärnmarkeringen symboliserar graden av 
finansiell öppenhet i denna studies unika kontext. I denna studie framstår således den finansi-
ella öppenheten som dels den förhandlingsteknik Open Book Negotiation står för (Hoffjan & 
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Kruse, 2006; Lamming et al, 2005) och dels som ett kontrollverktyg. Slutligen visar denna 
studie på att den finansiella öppenheten till viss del kan ses som ett sätt att utveckla processer 
mellan leverantör och kund och genom detta uppnå gemensamma kostnadsreduceringar. Där-
emot är det synd att i denna gemensamma process inte kunden kan dela med sig av finansiell 
information, eftersom det via ömsesidigt utbyte går att komma så mycket längre både relat-
ionsmässigt och effektivitetsmässigt. 
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Figur 5‐3: Illustration av graden av finansiell öppenhet i studiens unika kontext 
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6 SLUTSATSER 
 
 
I denna rapports avslutande kapitel sammanfattas studiens slutledningar och bidrag. Dessa 
generella slutledningar baseras på de analyser och diskussioner som genomförts i föregående 
avsnitt. I detta avslutande avsnitt lyfts även forskningsfrågorna för att tydliggöra dess kopp-
ling till de generella slutsatser denna studie har. Avslutningsvis kommer förslag till fortsatt 
forskning ges. 
 
 
Vilka faktorer påverkar graden av finansiell öppenhet i denna särskilda kontext? 
 
Denna studie bidrar på området genom att skapa en ökad förståelse för den finansiella öppen-
het som sker inom kund- och leverantörsrelationer, där kunden är ett dotterbolag inom en stor 
koncern. Graden av finansiell öppenhet i en sådan kontext antar olika utseende beroende på 
hur starkt knuten moder- och dotterbolaget är till varandra och till vilken grad modern utövar 
samordning och styrning. Detta eftersom moderbolagets roll i hög grad påverkar samtliga 
bakomliggande faktorer. Många av dessa bakomliggande faktorer som framkommer i denna 
studie bekräftar tidigare forskning på området; hög grad av konkurrens, funktionella produk-
ter, välutvecklad redovisningsmässig infrastruktur och en långsiktig syn på relationsbyggande 
är alla viktiga förutsättningar för finansiell öppenhet. Dessutom visar denna studie på att 
maktasymmetri och ekonomiskt beroende i hög grad påverkar graden av finansiell öppenhet. 
Dessa faktorer framträder starkt i situationer där moderbolaget styr centraliserat och därige-
nom förvaltar leverantörsrelationerna. Detta eftersom leverantören då ser koncernen som sin 
kund. Dessutom visar studien på ytterligare en påverkande faktor som sticker ut och som inte 
noterats i tidigare forskning: lagstiftningen gällande informationsdelning för börsnoterade bo-
lag.  
 
Hur ser finansiell öppenhet ut gentemot leverantörer, i en situation där den köpande sidan 
(dotterbolaget) påverkas av moderbolagets samordning och styrning. 
 
Denna studies teoretiska och empiriska kartläggning bidrar till att visa det breda spektra som 
finns inom begreppet Open Book Accounting. Denna studie har bidragit med att exemplifiera 
en situation där den finansiella öppenheten ligger närmare Open Book Negotiation än genuin 
Open Book Accounting. Denna studie visar även på att Open Book Accounting är ett mångfa-
cetterat fenomen eftersom den finansiella öppenheten används som både ett kontrollverktyg, 
en förhandlingsteknik och ett processutvecklingsverktyg.  
 
Hur påverkas ett dotterbolags sätt att sköta sina leverantörsrelationer, av den samordning 
och styrning som dess moderbolag utövar? 
 
I en situation där moderbolaget förvaltar och utvecklar relationen med leverantören kan en 
situation uppstå där koncernen som helhet, och inte dotterbolaget enskilt, ses som kund i leve-
rantörens ögon. Detta innefattar risken att dotterbolaget förlorar möjligheten att på egen hand 
bygga upp kompentens genom att lära sig sköta sina egna leverantörsrelationer. Genom detta 
kan dotterbolaget tappa tron på sin egen förmåga. Genom denna studie önskar författarna be-
lysa organisatoriskt inlärd hjälplöshet som ett tänkbart problemområde vid alltför samordnad 
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och centraliserad styrning från moderbolagets sida. Stora koncerner bör inte blunda för de 
fördelar som uppkommer av ett dotterbolags självständighet, där dotterbolaget på egen hand 
förvaltar sina leverantörsrelationer och genom detta bygger upp viktig kompetens. Dessutom 
byggs långsiktiga relationer med grundelement som förtroende, interaktion och engagemang. 
Spontant känner författarna att sådana faktorer borde finnas då kund och leverantör kommer 
varandra nära både på operativ och strategisk nivå.  
 
Fortsatt forskning inom området skulle lämpligen vara en studie som även belyser leverantö-
rens perspektiv i en situation där Open Book Negotiation förekommer. En sådan studie skulle 
bidra till en bättre helhetsförståelse för hur ensidigt informationsutbyte påverkar relationer. 
Vidare skulle det vara intressant att studera finansiell öppenhet i relationer där det råder öm-
sesidigt beroende och maktbalans, detta för att få en större förståelse för de kontextuella fak-
torer som är närvarande i det fall där kund och leverantör tillämpar ömsesidigt finansiellt in-
formationsutbyte.  
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BILAGA - INTERVJUGUIDE 
 

1. Fråga 
Vad är din befattning och ditt huvudsakliga ansvarsområde? 
 
2. Fråga 
Beskriv kortfattat branschen och den konkurrenssituation Moder/dotterbolaget befinner sig i? 
 
3. Fråga  
Beskriv kortfattat förhållandet mellan moder- och dotterbolag vad gäller samordning och 
styrning över tid? 

Exempel på följdfrågor som ställdes: 
 
• Vad är de bakomliggande orsakerna till de förändringar som skett under åren? 
• Hur sköts inköpen för dotterbolaget i dagsläget? 

4. Fråga  
Hur ser fördelningen ut mellan dotter- och moderbolag vad gäller inblandningen i processen 
vid inköp och leverantörsrelationer? (i dagsläget) 
 
Exempel på följdfrågor som ställdes: 
 
• Vilka slags inköp sköter moderbolaget/dotterbolaget? 
• Hur sker själva processen att välja ny leverantör, förhandla osv, hur pass inblandad är 

moder- och dotterbolaget? 
• Vad ser ni för nackdela/ fördelar med att arbeta på detta sätt? 

5. Fråga 
Vad har dotterbolaget/moderbolaget för syn på samarbete och relationsbyggande gentemot 
leverantörer? 

Exempel på följdfrågor som ställdes: 
 
• Om dotterbolaget på egen hand skött inköpen och relationsbyggandet gentemot leveran-

tör, hade de/ni valt att arbeta på något annat sätt? 
• Vad är de viktigaste egenskaperna hos en leverantör som skall arbeta med er, varför är 

dessa egenskaper viktiga? 

6. Fråga 
Samarbetar ni med några av era leverantörer för att åstadkomma förbättringar t.ex. effektivi-
sering, kostnadsreducering, leverantörsutveckling? 
 
Exempel på följdfrågor som ställdes: 

• Vilka samarbetar de med? 
• Hur ser samarbetet ut? 
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Innan författarna gick vidare i frågorna gällande finansiell öppenhet, beskrev författarna kort-
fattat vad finansiell information innebär i denna studie.  

 
7. Fråga 
Finns det något finansiellt informationsutbyte i dotterbolagets/moderbolagets leverantörsrelat-
ioner? 
 

Exempel på följdfrågor som ställdes: 

• I vilket sammanhang får ni finansiell information av era leverantörer?  
• Är det skillnad från leverantör till leverantör? 
• Vilken typ av finansiell information får ni av era leverantörer? 
• Är det skillnad från leverantör till leverantör, eller får ni samma sorts finansiell informat-

ion av varje leverantör.  
• Är det ett krav från er sida att leverantören ska lämna finansiell information? Om det är 

ett krav vad krävs då av leverantören för att det ska fungera?  
• Hur använder ni informationen ni får? I vilket syfte samlar ni intern finansiell information 

från leverantören? 
• Vilka fördelar får leverantören? Ge konkreta ex. 
• Vilka fördelar får moder-/dotterbolaget? Ge konkreta ex. 
• Finns det något sammanhang där ni lämnar finansiell information till leverantören?  

8. Fråga 
Har det alltid varit på detta sätt eller har det skett någon förändring de senaste åren? 
 

9. Fråga  

Varför har ni valt att arbeta på detta sätt med den finansiella öppenheten och hur tro ni det på-
verkar relationen med leverantörerna? 

Exempel på följdfrågor som ställdes: 

• Varför lämnar ni inte någon intern finansiell information till leverantören? 
• Hur ser det ur i situationer där bägge bolagen är börsnoterade bolag? 
• Ser ni några allmänna risker/nackdelar med den grad av finansiell öppenhet ni arbetat 

med?  
• Relationsmässiga risker: Hur tror ni ert sätt att arbete med finansiell öppenhet kan på-

verka relationen med leverantören? 
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