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Abstract 

Many companies choose to dispose of and sell business units, which deviates from their main 

business area, when trying to niche themselves and streamline their operations. This means 

that the processing operations of today's products are divided into more stages, where many 

different actors are involved. With today's globalization it’s not uncommon that these units 

also are being sold to operations in other countries, where cooperation between the parties 

continues. This focus means that companies work more closely with other actors, in so-called 

inter-organizational relationships. Financial control beyond the organization's own boundaries 

thus becomes increasingly important. One method to control and streamline inter-

organizational cooperation is to exchange financial information. However, to venture an 

exchange of such information will require trust in the other party. This study aimed to 

examine how the relationship between reciprocal financial information exchange and trust 

appears in an inter-organizational buyer-seller relationship, and how these factors are affected 

when one party is sold to another company with another nationality, in which the cooperation 

of the relationship is continued. To investigate this relationship a qualitative study was 

conducted, examining two cooperating industrial companies where one organization, in the 

corporate Group, was sold to a company of another nationality. The study found that trust 

plays a crucial role in whether reciprocal financial information will be exchanged or not. The 

study also found that, in cases where companies within a corporate Group have been managed 

separately with relatively large distance from each other, trust and financial information 

exchange are not significantly affected by the divestment. 
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Sammanfattning 

Många företag väljer idag att avyttra och sälja enheter som ligger för långt ifrån deras 

huvudsakliga verksamhet, i försök att nischa sig och effektivisera sin verksamhet. Detta leder 

till att produktionen av dagens produkter delas upp i fler led, där många olika aktörer är 

inblandade. Denna fokusering leder till att företag i högre grad måste samarbeta med andra 

aktörer, i så kallade interorganisatoriska relationer. I och med dagens globalisering är det inte 

ovanligt att enheter dessutom säljs till verksamheter i andra länder, där samarbete mellan 

parter forsätter. Ekonomistyrning över organisationens egna gränser blir därmed allt viktigare. 

En av metoderna för att styra och effektivisera ett interorganisatoriskt samarbete är att utbyta 

finansiell information. För att våga utbyta sådan information med varandra krävs dock 

förtroende för den andre parten. Studiens syfte var att undersöka hur sambandet mellan 

ömsesidigt finansiellt informationsutbyte och förtroende ser ut i en interorganisatorisk kund- 

och leverantörsrelation relation, samt hur dessa faktorer påverkas när en av parterna sålts till 

ett annat bolag av annan nationalitet, där samarbetet i relationen fortsatt. För att undersöka 

detta samband, utfördes en kvalitativ studie av två samarbetande industriföretag, där den ena 

organisationen i koncernen sålts till ett bolag av annan nationalitet.  Studien fann att 

förtroende spelar en avgörande roll för huruvida ömsesidigt finansiellt informationsutbyte ska 

kunna utbytas eller ej. Studien fann även att, i de fall då bolag inom en koncern alltid drivits 

separat med relativt stor distans till varandra, påverkas inte förtroende och finansiellt 

informationsutbyte märkbart av en avyttring. 
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Förord 
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på en intervju. Utan intervjupersonernas deltagande hade studien inte varit genomförbar. 

Avslutningsvis önskar författarna att tacka handledarna Mats Westerberg & Anders Nilsson 

som under resans gång bidragit med goda tankar och idéer i syfte att utveckla studien. 
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1. INLEDNING 

1.1 Problemdiskussion 
I takt med ökad globalisering har konkurrensen mellan organisationer ökat och det ställs även 

högre krav på utveckling. För att bibehålla konkurrensen i dagens föränderliga miljö med 

snabb teknisk utveckling, väljer fler organisationer att nischa sig och fokusera på sina 

kärnkompetenser (Kraus & Lind, 2007). Enligt Johnson, Scholes & Whittington (2006) är 

kärnkompetenser, de aktiviteter och processer, där företaget använder sina unika resurser i 

syfte att uppnå konkurrensfördelar. Det har därmed blivit allt vanligare att koncerner bryts 

upp för att kunna fokusera på de kärnaktiviteter som kommer leda till konkurrensfördelar. 

Istället för att försöka behålla hela produktionsledet från råmaterial till färdig produkt, läggs 

nu fokus på att specialisera sig inom en viss del av processen och istället avyttra de delar av 

produktionen där andra aktörer har högre expertis (Kraus & Lind, 2007). Dagens 

slutprodukter har således en förädlingsprocess där många olika aktörer ingår i förädlingen av 

produkten. Detta innebär att företag i större utsträckning samarbetar mellan varandra i så 

kallade interorganisatoriska relationer. Enligt Kraus & Lind (2007) präglas en 

interorganisatorisk relation av nära samarbeten, där långsiktiga relationer är i fokus. 

 

I och med att samarbeten mellan organisationer har ökat, har ekonomistyrning utanför 

organisationens gränser blivit viktigare. Det räcker inte att endast fokusera på organisationens 

interna aktiviteter och processer, då förädlingsprocessen idag innefattar fler aktörer som 

påverkar produktens kostnad och pris (Kraus & Lind, 2007). Enligt Kulmala, Paranko & 

Uusi-Raova (2002) är det viktigt att hålla sina kostnader låga för att inte äventyra sin 

konkurrenskraft. Således blir god kostnadsstyrning en viktig faktor för att kontrollera 

kostnader och konkurrens. För att kunna styra med hjälp av kostnader krävs tillgång till 

relevant och korrekt information. Kostnadsredovisning är en viktig informationskälla, som 

kan ge kunskap både på en strategisk- och operationell nivå. Ett av de nya koncepten inom 

kostnadsstyrning mellan organisationer är open book accounting. Detta är en teknik som hade 

sin begynnelse i Japanska företag som nu blivit en trend inom kostnadsstyrning och spridits 

till andra delar av världen. Open book accounting innebär att företag öppnar upp sina 

”redovisnings böcker” för varandra i syfte att identifiera förbättringsområden och 

effektivisera varandras processer för att uppnå gemensamma fördelar (Kraus & Lind, 2007). 

För att företag ska vara villiga att utbyta sådan finansiell information ömsesidigt måste det 

finnas ett förtroende mellan parterna och ett gemensamt mål. 

 

Mohr & Speakman (1994) sammanfattar i deras artikel ett antal faktorer förknippade med 

framgångsrika affärsrelationer där bland annat förtroende definieras som en viktig faktor. 

Förtroende definieras av Mohr & Speakman (1994) enligt följande: ”tron att en parts ord är 

pålitligt och att de kommer att fullfölja sina åtaganden i en transaktion”. En annan definition 

görs av Tomkins (2001): förtroende är ”antagandet av en tro, av den ena parten i ett 

förhållande, att den andre parten inte antas agera emot dennes intresse, denna tro hålls utan 

tvivel eller misstanke, även vid frånvaro av detaljerad information om motparten”.  
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Tomkins (2001) menar att informationsaspekten är viktig att ta hänsyn till vid skapande av 

förtroende, eftersom information och förtroende antas vara beroende av varandra. Genom ökat 

informationsutbyte och ökad transparens mellan företag ökar förtroendet, men för att företag 

ens ska vara villiga att dela information måste det först föreligga ett förtroende. I och med den 

ökade globaliseringen och ökat fokus på internationella interorganisatoriska relationer blir den 

kulturella aspekten även viktig att ta hänsyn till, när förtroende mellan organisationer skapas 

(Doney, Cannon & Mullen, 1998). Enligt Doney, Cannon & Mullen (1998) är det viktigt att 

det finns en förståelse för hur nationella kulturer påverkar förtroende, även Tomkins (2001) 

nämner i sin artikel att förståelse, tolerans och anpassningsförmåga kan bidra till förtroende 

mellan organisationer från olika kulturer. Utöver dessa omnämns även kompetens som en 

viktig faktor för förtroende. Enligt Deutsch (1960) måste den ena parten, i en relation, vara 

säker på att den andre parten har förmågan och avsikten att utföra det som efterfrågats för att 

förtroende ska kunna uppstå. Ytterligare en faktor nämns av Cummings & Bromiley (1996) 

som menar att förtroende är beroende av en tro om att ens samarbetspartner inte kommer 

agera enligt ett opportunistiskt beteende. Enligt Bennett & Gabriel (2001) är förtroende 

beroende av erfarenheter av den andre parten samt dess rykte. Faktorerna för förtroende 

verkar således vara många och vara av stor betydelse för relationen mellan organisationer och 

deras styrningsmekanismer. Enligt Windolph & Moeller (2012) & Heffernan (2004) 

efterfrågas mer forskning kring förtroende som påverkande faktor för hur företag interagerar i 

en relation.  

1.1.1. Problem 

När företag som tidigare ingått i samma koncern nu ska samarbeta som två separata bolag, 

skapas en interorganisatorisk relation. Ökad avyttring av enheter och fortsatta samarbeten 

innebär således att interorganisatorisk styrning får allt större fokus. Företagen måste nu ställa 

sig frågan, hur de ska kunna skapa en gemensam styrning som leder till effektivitet för båda 

parter. Ett led i att effektivisera samarbetet i en relation och att utveckla varandras processer, 

kan vara informationsutbyte. Här måste parterna i relationen ta ställning till hur mycket 

information de är villiga att dela med varandra för att nå gemensamma fördelar. Det 

finansiella informationsutbytet innebär att företagen får stor insikt i varandras kostnader och 

processer vilket kan bidra till gemensamma fördelar, dock innebär detta även stora risker. 

Andelen information som företagen är villiga att dela med varandra borde således till stor del 

påverkas av det förtroende som föreligger mellan parterna. Med tanke på dagens globalisering 

är det inte ovanligt att enheter dessutom avyttras och säljs till företag av annan nationalitet. 

Därmed måste även de internationella aspekterna av samarbetet tas i beaktande. Detta leder 

till följande frågeställningar: 

 

Hur ser sambandet mellan förtroende och finansiellt informationsutbyte ut i en 

interorganisatorisk relation? 

 

Hur påverkas ovanstående samband av ett internationellt uppköp? 
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur sambandet mellan förtroende och ömsesidigt 

finansiellt informationsutbyte ser ut i en interorganisatorisk kund- och leverantörsrelation 

relation där en av parterna i relationen avyttrats och sålts till en annan koncern av annan 

nationalitet, där samarbete mellan parterna fortsatt. 
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2. METOD 
___________________________________________________________________________ 

Följande avsnitt inleds med en presentation av studiens metodsynsätt. Därefter beskrivs hur 

författarna genomfört sin litteratursökning. Författarna beskriver sedan fallstudien, urvalet, 

materialinsamlingen och analysvalet. Avsnittet avslutas med en kritisk granskning av studiens 

metod och genomförande. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Metodsynsätt 
Alla människor ser verkligheten på olika sätt beroende på tidigare erfarenheter, så gör även 

författarna, därför är det viktigt att redogöra för författarnas syn på verkligheten vid 

utförandet av studien. Denna studie avser att undersöka sambandet mellan förtroende och 

finansiellt informationsutbyte i en kund- och leverantörsrelation interorganisatorisk relation. 

För att analysen av insamlad empiri ska kunna besvara studiens syfte ansågs en kombination 

av synsätt lämpa sig bäst. Den genomförda fallstudien lyfter fram intervjupersonernas 

individuella tolkning av relationen, förtroendet och det finansiella informationsutbytet, dessa 

tolkningar ligger till grund för studiens analys vilket liknar ett aktörssynsätt enligt Arbnor & 

Bjerke (1994). Då författarna i denna studie hade som målsättning att undersöka ett samband 

mellan relation, förtroende och finansiellt informationsutbyte, kan studien även liknas vid ett 

analytiskt synsätt (Arbnor & Bjerke, 1994). Det fanns alltså en strävan att finna orsak-verkan 

samband mellan förtroende och ömsesidigt finansiellt utbyte genom att analysera det 

insamlade materialet, vilket speglade aktörernas syn på relationen. Enligt det som nämnts 

ovan har denna studie en kombination av två olika synsätt, där aktörssynsättet är det 

huvudsakliga synsättet medan det finns ett visst inslag av det analytiska synsättet. Denna 

studie har därmed ett analytiskt influerat aktörssynsätt. 

 

Denna studie har utgått ifrån befintliga teorier inom forskningsområdet, vilka sedan legat till 

grund för studiens intervjuguider och analysmodell. Detta enligt ett deduktivt 

angreppssätt.  Enligt Bryman & Bell (2005) kännetecknas det deduktiva angrepssättet av en 

process som utgår från att studera grundade teorier, varifrån forskare sedan testar och 

granskar teorierna genom empirisk undersökning. Genom studiens slutsatser revideras eller 

förstärks sedan den befintliga teorin.  

 

Med hänsyn till studiens syfte och karaktär ansågs ett kvalitativt tillvägagångssätt vara 

lämpligast, då kvalitativ forskning ofta lägger ett större fokus på uppfattningar och tolkningar 

av situationer (Bryman & Bell, 2005). Enligt Bryman & Bell (2005) lägger därmed kvalitativ 

forskning större vikt vid ord än kvantifierbar data. Studiens val av materialinsamling föll 

därmed på intervjuer. 

 

2.2 Litteratursökning 
Med hänsyn till studiens deduktiva angreppssätt så ligger den teoretiska referensramen till 

grund för det resterande arbetet i studien. Författarna ägnade i studiens tidiga stadium mycket 
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tid till att gå igenom relevanta studier inom området. Initialt hade författarna, genom sina 

handledare, fått tips om artiklar som behandlade övergripande information om området. 

Ytterligare vetenskapliga artiklar erhölls via dessa artiklars referenslistor samt genom nya 

sökningar via Google Scholar och Luleå tekniska universitets egen databas, Lucia. De sökord 

som kombinerats i de olika databaserna för att finna relevant information var bland andra; 

interorganisatoriska relationer, kostnadsstyrning, Open Book Accounting och förtroende. 

Studiens referensram bygger främst på vetenskapliga artiklar. Utöver de vetenskapliga 

artiklarna bygger den teoretiska referensramen även på litteratur från Luleå tekniska 

universitetsbibliotek samt elektroniskt litteratur via google books. Använda artiklar och 

litteratur har kontrollerats via hur många andra som citerat den, vilken tidskrift eller förlag 

som publicerat materialet samt huruvida dess referensram verkar trovärdig. Författarna har 

även tagit hänsyn till vem som skrivit materialet. I och med detta har samtliga artiklar och 

böcker kritiskt granskats av författarna. Uppsatsen och dess referensram har även kritiskt 

granskats av opponenter och handledare under ett flertal tillfällen.  

 

2.3 Fallstudie 
Eftersom studien avsåg undersöka förtroende och informationsutbyte i en interorganisatorisk 

kontext krävdes en undersökningsmetodik som tillät författarna att analysera det 

studiespecifika problemet på djupet. För att undersöka en relation mellan två organisationer 

och de egenskaper relationen besitter, ansågs en fallstudie vara lämpligast som 

undersökningsmetod. En fallstudie är en studie som kopplas till en specifik händelse eller ett 

specifikt fall där betoningen ligger på ingående och detaljerade studier av den kompexitet som 

det aktuella fallet uppvisar (Bryman & Bell 2005). En fallstudie är alltså lämplig när man vill 

förstå ett fenomen på djupet och i sin specifika kontext (Lundahl & Skärvad, 1999). För att 

undersöka fallföretagens relation, utförde författarna intervjuer med utvalda intervjupersoner. 

2.3.1 Urval 

För att besvara studiens forskningsfrågor och redogöra för studiens syfte valde författarna att 

genomföra ett teoretiskt urval som enligt Svenning (1999) innebär att forskarna själva väljer 

ut nya fall att studera i syfte att utveckla befintlig teori. Med utgångspunkt i teorin och 

problemdiskussionen valdes två fallföretag; SSAB och Gestamp HardTech. Att valet på dessa 

föll naturligt då en ägarförändring, som ligger i linje med studiens problemdiskussion, sedan 

en tid tillbaka hade skett. Denna studie avsåg att undersöka SSAB och Gestamp HardTechs 

syn på förtroende och finansiellt informationsutbyte inom aktörernas interorganisatoriska 

kund- och leverantörsrelation. Studiens komplexitet krävde att intervjupersonerna hade en 

lång erfarenhet i branschen samt inom interorganisatoriskt samarbete. Försäljningsansvarig på 

SSAB respektive inköpsansvarig på HardTech var de personer författarna ansåg borde besitta 

mest kunskap och erfarenhet inom studiens område och kunna tillhandahålla relevant 

information. I nästkommande stycke presenteras studiens tre intervjupersoner. 

 

I denna studie har SSAB’s, Area Sales Manager Sweden, Per Johansson intervjuats. Han har 

arbetat på SSAB sedan 1989 och har idag det övergripande ansvaret över SSAB’s försäljning 

i Sverige. I tillägg har Per Johansson tidigare haft direkt kundkontakt mot Gestamp HardTech. 
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Per Johansson har således en god strategisk överblick av relationen och även en god operativ 

insikt då han tidigare arbetat direkt mot HardTech. Vidare har SSAB’s Regional Sales 

Manager Mats Lindberg, som besitter tjugotvå års branscherfarenhet och arbetat som 

kundansvarig mot Gestamp HardTech sedan augusti 2011, även bidragit med värdefull 

information på operativ nivå. Avslutningsvis har Inköpschef på Gestamp HardTech, Sverige, 

Per Asplund, som arbetat på HardTech sedan de ingick i SSAB’s koncern, bidragit till 

studiens empiriska avsnitt genom både operativ och strategisk kunskap. Samtliga 

intervjupersonerna ombads även fundera kring om det fanns någon annan person på 

respektive företag som kunde bidra med ytterligare relevant information till studien. Samtliga 

svarade att de själva troligtvis var de mest insatta i ämnet och lämnade inga ytterligare namn. 

Denna metod, som författarna tillämpat, har likheter med ett snöbollsurval som enligt 

Svenning (1999) innebär att varje intervju ger uppslag till nya intervjuer, namn som lyfts fram 

i en intervju följs upp i nya intervjuer. Som tidigare nämnt ledde dock denna metod inte till 

några ytterligare intervjupersoner i denna studie. 

2.3.2 Materialinsamling & Analys 

För att kunna undersöka och förstå en interorganisatorisk relation och dess egenskaper, ur de 

berörda aktörernas perspektiv, valde författarna att genomföra semistrukturerade intervjuer. 

Vid en semistrukturerad intervju utgår forskaren från specifika teman som rör den aktuella 

studien, författaren har sedan möjlighet att ställa ytterligare frågor under intervjun beroende 

på vad intervjupersonen svarar. Dessa frågor ska hjälpa forskaren att styra intervjun mot 

studiens aktuella teman. Vid en semistrukturerad intervju har alltså intervjupersonen stor 

möjlighet att själv utforma sina svar och ge sin syn på den aktuella frågeställningen (Bryman 

& Bell 2005).  

 

Enligt samma princip som ovan, sammanställdes en intervjuguide. Författarna skrev ned 

studiens relevanta teman och formulerade därefter en intervjuguide utifrån dessa. Detta för att 

säkerställa att författarna täckt in alla relevanta områden med intervjufrågorna, samt för att 

säkerställa att studiens syfte och frågeställningar skulle kunna besvaras. Intervjuguiden 

innehöll ett antal öppna huvudfrågor som var formulerade i syfte att ge intervjupersonen 

möjlighet att själv tolka frågan och återge sina egna tankar och åsikter, utan att känna sig 

uppmanad att ge exakta svar. Författarna hade därefter formulerat underfrågor, som vid behov 

kunde användas för att styra intervjupersonen om svaren blev allt för utsvävande. Författarna 

kunde även komma på och ställa nya frågor under intervjuns gång, om intervjupersonen sagt 

något särskilt intressant som behövdes följas upp. 

 

Samtliga intervjupersoner kontaktades först via telefon där de fick en kort presentation av 

studien och dess syfte därefter fick de förfrågan om de ville delta i studien i form av en 

intervju. De intervjupersoner som tackat ja fick därefter ta del av studiens övergripande teman 

och några av intervjuns huvudfrågor via mail, i syfte att ge intervjupersonerna tillfälle att 

tänka igenom sina svar och leta upp eventuell information som krävdes för att besvara 

frågorna. Detta för att författarna skulle få så utförliga svar som möjligt på sina frågor. 

Intervjuerna utfördes både via telefon och via personliga möten. Båda intervjupersonerna från 

SSAB intervjuades via telefon, medan intervjupersonen från Gestamp HardTech intervjuades 
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via ett personligt möte. Vid samtliga intervjuer deltog båda författarna för att säkerställa 

materialinsamlingens kvalitet. Den ena författaren intog rollen som huvudintervjuare medan 

den andre intog rollen som observatör. Förutom att övervaka intervjun kunde observatören 

även flika in med ytterligare frågor som ansågs relevanta för studien. För att undvika 

eventuella feltolkningar av svaren samt underlätta transkriberingen spelades samtliga 

intervjuer in. 

 

För att kunna analysera materialet från intervjuerna transkriberades samtliga intervjuer till 

flytande text. Därefter sammanfattade författarna resultaten från intervjuerna i studiens 

empiriska del. För att säkerställa att den information som togs upp i studiens empiriska del var 

relevant sorterades informationen efter studiens teman. Information som stod utanför dessa 

teman utelämnades. Därefter analyserade författarna materialet med hjälp av innehållsanalys, 

där texten kategoriserades och tolkades för att sedan kunna kopplas till studiens relevanta 

teorier. Till sin hjälp hade författarna en analysmodell som sammanställts med hjälp av en 

litteraturstudie av tidigare forskning och teori på området.  

 

2.4 Metodkritik 
Kritik kan riktas mot antalet intervjupersoner i studien. Vid ett ökat antal intervjupersoner 

hade trovärdigheten i den information som erhållits ökat, då personerna kunde ha verifierat 

varandras utlägg till en högre utsträckning. Med hänsyn till studiens omfattning och tid samt 

bristande tillgång på relevanta intervjupersoner var det dock inte möjligt att inkludera fler 

personer i studien. Förutom att inkludera ett lämpligt antal intervjupersoner i studien är det 

även viktigt att ta hänsyn till kvaliteten på personens kunskaper, dvs huruvida personen kan 

bidra med trovärdig och relevant information. Studiens intervjupersoner hade väldigt hög 

kvalitet med hänsyn till deras position, erfarenhet och kunskaper på både operativ och 

strategisk nivå. Dock kan det även ifrågasättas om egenskaperna i studiens kontext bidragit 

till att intervjupersonerna inte velat uppge all information (Jacobsen, 2002). På grund av den 

känsliga kontexten och bristen på anonymitet i rapporten kan intervjupersonerna varit lockade 

att försköna bilden av deras relation vilket kan ifrågasätta materialets trovärdighet. Författarna 

har varit medvetna om detta och lagt stort fokus vid att objektivt försöka tolka materialet. 

 

Författarna avsåg från start att intervjua samtliga intervjupersoner via personliga möten men 

på grund av geografiska avstånd var författarna dock tvungna att intervjua två av 

intervjupersonerna via telefon. Detta kan ha påverkat kvaliteten på den insamlade 

informationen då författarna inte hade möjlighet att läsa av den sociala situationen på samma 

sätt som vid personliga möten. Dock tror författarna inte att detta äventyrat materialet till 

någon högre grad då de ansåg att de fick god kontakt med intervjupersonerna.  

 

De semistrukturerade intervjuerna tillät intervjupersonerna att tala fritt, vilket innebar att det 

ställdes höga krav på att författarna skulle styra intervjupersonen till de aktuella teman som 

avsågs undersökas. Detta kunde ibland medföra att författarna ställde spontana frågor som 

kunde uppfattas som ledande. Dock var författarna noga med att hela tiden fråga 

intervjupersonen om de hade uppfattat intervjupersonens svar på ett korrekt sätt. Författarna 
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valde även att skicka ut en del av studiens frågor via mail innan intervjuerna genomfördes, 

vilket kan minska spontaniteten i intervjupersonernas svar. Dock ansåg författarna att detta 

var nödvändigt för att säkerställa att de fick så detaljerade svar som möjligt på sina frågor. 

Något som var kritiskt i denna studie med tanke på antalet medverkande. 

För att bidra till empirins tillförlitlighet har samtliga av studiens deltagare haft möjlighet att se 

den färdiga rapporten. Detta kan definieras i likhet med” validering genom prövning gentemot 

andra”, som är en metod för att styrka empirins tillförlitlighet genom att låta studiens 

intervjupersoner ta del av det färdiga materialet (Jacobsen, 2002).  
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3. TEORI 
___________________________________________________________________________ 

Följande avsnitt syftar till att ge en fördjupad förståelse för det problem studien avser att 

undersöka. Avsnittet behandlar relevanta teorier inom problemområdet. De utvalda teorierna 

mynnar sedan ut i en sammanfattande analysmodell. 

___________________________________________________________________________ 

3.1 Interorganisatoriska relationer (IOR) 
Interorganisatoriska relationer definieras enligt Kraus & Lind (2007) som varierande former 

av samarbete mellan självständiga organisationer. Då företag på senare år börjat anpassa sina 

aktiviteter och resurser för att matcha varandra har det traditionella köp- och sälj förhållandet 

mellan organisationer gått mot en trend som präglas av långsiktiga och nära samarbeten. Allt 

fler företag har insett att gemensamma ansträngningar tillsammans med andra företag kan 

skapa fördelar som inte är möjliga inom den egna organisationen. Dagens globalisering driver 

även på konkurrensförhållandena och sätter höga krav på snabb utveckling av nya produkter 

och snabb tillgång till kunder. I och med detta har interorganisatoriska relationer blivit ett 

viktigt verktyg för att nå konkurrensfördelar.  

En annan faktor som bidragit till ett ökat fokus på interorganisatoriska relationer är den 

snabba tekniska utvecklingen som sker. Det är viktigt för företag att hänga med i utvecklingen 

och tillfredsställa kundernas krav på allt mer tekniskt avancerade produkter. Denna press, på 

snabb teknisk utveckling, gör det svårt för företag att själva utveckla den expertis som krävs. 

Det har därför blivit vanligare att företag outsourcar aktiviteter. Med hjälp av sina 

interorganisatoriska relationer, ex leverantörer, har även företag möjlighet att tillsammans 

utveckla den forskning och utveckling som krävs för hinna med den tekniska utvecklingen 

(Kraus & Lind, 2007).  

Kraus & Lind (2007) nämner två generella trender för hur interorganisatoriska relationer 

utvecklas. Den ena trenden är att interorganisatoriska relationer utvecklas genom att, en redan 

existerande, kund- och leverantörsrelation går mot ett närmre och mer långsiktigt samarbete. 

Den andra trenden är att nya relationer skapas i och med att företag outsourcar och avyttrar 

enheter och aktiviteter som tidigare skett internt inom organisationen.  

Enligt Cooper & Slagmulder (2004) präglas interorganisatoriska kund- och leverantörs 

relationer av nära samarbeten där båda parter engagerar sig i varandras aktiviteter och 

processer. I deras fallstudie om kund- och leverantörsrelationer i Japan, fann de att företagen 

hade en rik samverkan där de tillsammans försökte finna vägar för att dra nytta av varandras 

olika förmågor och kompetenser. Genom att utbyta information om olika processer och 

aktiviteter, kunde de anpassa sig till varandra och effektivisera deras arbete. Enligt Kraus & 

Lind (2007) har denna typ av relation mellan kunder och leverantörer troligen alltid existerat 

men har under senare år blivit allt mer framträdande. Detta på grund av att det idag finns ett 

större fokus på aktiviteter så som; just-in-time produktion, lägre lagerhållning och större 

kundanpassning. Dessa aktiviteter gör att företag blir mer beroende av nära kommunikation 

och samarbete i deras supply chain.  
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Outsourcing och avyttring av enheter och aktiviteter som tidigare utfördes inom den egna 

organisationen är ett sätt för företag att sänka sina kostnader och dra fördel av leverantörers 

expertis inom ett visst område. Detta är en trend som bidragit till att nya samarbeten och nya 

interorganisatoriska relationer uppstått. Outsourcing är även ett sätt för företag att kunna 

fokusera på sina kärnkompetenser (Kraus & Lind, 2007).  

3.1.1 Dyader 

Enligt Kraus & Lind (2007) är en dyadisk relation ett självständigt samarbete mellan två 

företag som verkar inom samma nätverk. Vertikal integrering är den vanligaste integreringen i 

en dyadisk relation och kännetecknas av långsiktiga relationer inom en förädlingsprocess med 

många inblandade individer och dess olika funktioner som till exempel, produktutveckling, 

processutveckling, logistisk utveckling med flera, i syfte att utveckla och effektivisera 

förädlingsprocessen (Kraus & Lind, 2007; Johnson, Scholes & Whittington, 2006).  

 

Några av de vanligaste samarbetsformerna inom dyadiska inter-organisatoriska relationer är 

tekniklicensiering, forskningskonsortier och strategiska allianser. Tekniklicensiering är ett sätt 

för företag att snabbt få tillgång till nya tekniska lösningar och produktutvecklingar genom att 

exempelvis betala en avgift baserad på försäljning till samarbetsföretaget. Tekniklicensiering 

sänker utvecklingskostander, minskar tekniska och marknadsrelaterade risker och påskyndar 

utvecklingsprocessen. Baksidan av att företag använder denna form av samarbete är att 

kontrollen över den operationella processen uteblir och konflikter angående kvalitet och 

prissättning kan uppstå. En annan form av samarbete är att två företag går ihop och bildar 

forskningskonsortier, denna samarbetsform är vanligt vid ett förutbestämt forskningsprojekt.  

Denna form gör det möjligt att dela på kostander och risker som projektet medför och även ta 

del av varandras kunskaper. En strategisk allians är mer komplex än en forskningskonsorti då 

den innefattar mer än bara utvecklingsprojekt. Strategiska allianser är två separata 

organisationer som upprättar avtal om att tillsammans utveckla, tekniska lösningar, produkter 

och tjänster med förutbestämda mål och en på för hand bestämd tidshorisont. Strategiska 

allianser kännetecknas av långsiktiga relationer som har delat beslutsfattande i syfte till att 

skapa långsiktigt hållbara konkurrensfördelar genom att dela resurser (Kraus & Lind, 2007).  

3.1.2 Internationella IOR 

Samarbeten så som strategiska allianser, samarbetsavtal, partnerskap och koalationer där en 

av parterna har betydande verksamhet i ett annat land kallas för internationella 

interorganisatoriska relationer (Yoshino & Rangan, 1995; Perlmutter & Heenan, 1986; Porter 

& Fuller, 1986). I enlighet med den ständigt ökande globaliseringen och den alltmer påtagliga 

konkurrensen är det idag allt vanligare att företag samverkar i internationella 

interorganisatoriska relationer för att uppnå utökad konkurrenskraft. Komplexiteten i att förstå 

varandras kulturella skillnader är framförallt det som kännetecknar internationella 

interorganisatoriska relationer. Den nationella kulturen speglar människors grundläggande 

värderingar och normer (Hofstede, 1994). Dessa värderingar och normer speglas i många, 

vanligt förkommande situationer, som människor utsätts för i interorganisatoriska relationer. 

Deresky (2003) exemplifierar, kommunikation, förhandling och styrning som sådana 

situationer. I en studie framtagen av Kauser & Shaw (2004) bygger framgångsrika 
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internationella strategiska allianser på förtroendefulla relationer som är harmoniska, lojala och 

pålitliga. Vidare anses kommunikation, delning av information samt aktivt deltagande av båda 

parter i upprättandet av gemensamma mål och aktiviteter som avgörande faktorer för en 

framgångsrik internationell strategisk allians (Kauser & Shaw, 2004). 

 

3.2 Kostnadsstyrning i IOR  

I och med att interorganisatoriska relationer blivit vanligare har även kraven på nya 

styrningsmetoder ökat. Eftersom samarbeten mellan organisationer blivit närmre och att 

graden av ömsesidigt beroende ökat finns ett behov av styrning utöver organisationens egna 

gränser (Kraus & Lind, 2007). Kostnaden för dagens produkter påverkas av flera aktörer då 

outsourcing blivit allt vanligare, således finns ett behov för vertikal styrning längs med en 

produkts förädlingsprocess. Enligt Cooper & Slagmulder (2004) är kostnadsstyrning ett sätt 

att minska den informationsassymetri som kan uppstå i en supply chain. Om en kund har allt 

för specifika önskemål på en produkt eller tjänst kan detta leda till att leverantören tvingas till 

onödigt höga produktionskostnader. Genom att kommunicera under produktutvecklingspro-

cessen kan kunden och leverantören tillsammans identifiera möjligheter till gemensam 

kostnadsminsking och anpassa kundens specifikationer till detta. Således minskar 

informationsassymetrin mellan parterna. Cooper & Slagmulder (2004) konstaterar även att 

kostnadsstyrning, i en interorganisatorisk kontext, kan bidra till en effektivisering av 

varandras processer. Interorganisatorisk kostnadsstyrning beskrivs enligt Kraus & Lind 

(2007) som formella interaktioner mellan kunder och leverantörer i syfte att försöka 

identifiera möjligheter till gemensamma kostnadsbesparingar.  Vid denna typ av 

kostnadsstyrning blir det viktigt för företag att fråga sig hur mycket kostnadsinformation de är 

villiga dela med sig av. Enligt Baiman & Rajan (2002) kan denna delning av information 

bidra till effektiviseringar men även till att information används på skadligt sätt. 

3.2.1 Finansiellt informationsutbyte 

Kostnaden för en produkt beror på materialåtgång, arbetskraft, tilldelade omkostnader och 

intern effektivitet (Burch, 1994). Intern information om dessa kostnader krävs vid 

kostnadsstyrning. För att kunna visualisera och styra kostnader i ett interorganisatoriskt 

samarbete krävs det således att aktörerna i ett partnerskap är villiga att utbyta denna 

finansiella information med varandra. 

 

En metod för att hantera problematiken kring dolda kostnader är Open-Book Accounting 

(OBA) (Kulmala, 2002; Kraus & Lind, 2007; Kajüter & Kulmala, 2005). Detta är en teknik 

som hade sin begynnelse i Japanska företag men som nu spridits sig till andra delar av världen 

(Kraus & Lind, 2007). OBA innebär att företag öppnar upp sina ”redovisnings böcker” i syfte 

att förstå varandras processer och identifiera förbättringsområden för att effektivisera 

varandras processer och på så vis uppnå gemensamma konkurrensfördelar som i sin tur 

minskar totalkostnaden för en näringskedjas slutprodukt (Kraus & Lind, 2007; Kulmala, 

2002). Enligt Håkansson & Lind (2004) är det inte tillräckligt att endast ha inblick i en aktörs 

aktiviteter eller resurser för att kunna utveckla och förbättra processen, det krävs detaljerad 

information om specifika aktiviteters kostnader, kvalitet, cykeltid, leverans osv. Genom att 
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tillämpa OBA möjliggörs ett ökat finansiellt informationsutbyte. Kulmala (2002) nämner 

dock att det krävs utvecklade system för kostnadsredovisning för att OBA ska kunna 

implementeras. En annan viktigt aspekt när det gäller finansiellt informationsutbyte är att det 

måste finns ett förtroende mellan parterna. Enligt (Kajüter & Kulmala, 2005; Dekker, 2004) 

är avslöjandet av interna kostnader känsligt då det finns en risk att informationen missbrukas. 

Förtroende anses därmed vara både en förutsättning och en konsekvens för OBA (Kulmala, 

2002).  

 

Ovan beskrivs OBA i dess rena karaktär, i praktiken tillämpas dock finansiellt 

informationsutbyte sällan i dess rena karaktär, istället tillämpas metoden i olika dimensioner.  

Seal et al. (1999) nämner i sin studie exempelvis att huvudaktören kan med maktmedel tvinga 

sina underleverantörer i en dyadisk relation att öppet redovisa kostnader, detta benämns i 

litteraturen som ensidig tillämpning av OBA (Windolph & Moeller, 2012; Kajüter & 

Kulmala, 2005; Ryals, 2006) och medför att huvudaktören i en förhandlingssituation kan 

utnyttja informationsövertaget. Detta orsakar ur leverantörens synvinkel, en negativ påverkan 

på affärsrelationen (Windolph & Moeller, 2012). Enligt Sako (1998) är det viktigt att även 

kunden är villig att dela information, eftersom detta visar att denne agerar i god vilja och inte 

kommer agera opportunistiskt. Ju mer kunden är villig att dela information med leverantören 

ju högre förtroende kommer skapas mellan parterna. Även Williamson (1975) påpekar vikten 

av att ha ett två-vägs flöde av information för att minska informationsasymmetrin mellan 

parter samt minska risken för opportunistiskt beteende.  

 

3.3 Förtroende  
En av flera viktiga variabler i skapandet av en framgångsrik affärsrelation är förtroende. 

Förtroende anses även vara en viktig faktor för informationsdelning mellan företag i 

interorganisatoriska relationer (Kajüeter & Kulmala, 2005; Kulmala, 2002). Mohr & 

Speakman (1994) definierar förtroende enligt följande: ”tron att en parts ord är pålitligt och 

att de kommer att fullfölja sina åtaganden i en transaktion”. En annan definition av förtroende 

görs av Tomkins (2001):”antagandet av en tro, av den ena parten i ett förhållande, att den 

andre parten inte antas agera emot dennes intresse, denna tro hålls utan tvivel eller misstanke, 

även vid frånvaro av detaljerad information om motparten”. Båda dessa definitioner ser 

förtroende ur ett perspektiv där förtroendet speglar en parts övertygelser, känslor eller 

förväntningar om en annan part (Rotter, 1971). Detta perspektiv tillämpas även i denna 

studies syn på förtroende. Genom en granskning av litteraturen på området har följande 

definition av förtroende utformats: 

 

En parts villighet att vara sårbar inför en annan part baserat på tron om att den andre parten: 

a) omnämns väl genom rykten och indirekt information 

b) är kompetent och har de förmågor som krävs 

c) är öppen och ärlig med information 

d) har goda värderingar och normer 

e) är pålitlig och konsekvent i sitt agerande 
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f) är lojal och har partens välbefinnande i intresse 

 

Denna definition innehåller sex komponenter för förtroende som kan delas in i ytterligare tre 

kategorier (se tabell 1.). Enligt Mayer & Davis (1995) och Sako (1992) identifieras följande 

kategorier i litteraturen: 

1) Trovärdighetskomponenter - om partnern har kapacitet, affärsmannaskap, kompetens och 

omdöme att genomföra syftet med relationen. 

2) Integritetskomponenter – om partnern agerar enligt ett konsekvent beteende, har en känsla 

för rättvisa, är kongruent i sina löften och omnämns som trovärdig av andra parter. 

3) Godhetskomponenter - om partnern kommer att vara tillmötesgående och agera med 

rättvisa när nya förhållanden som rör förhållande uppstår. 

3.3.1 Rykte/Indirekt information 
Denna trovärdighetskomponent av förtroende handlar om hur en part uppfattar den andres 

pålitlighet genom rykten och indirekt information. I en studie om kund- och leverantörs 

relationer fann Bennett & Gabriel (2001) att förtroende är beroende av erfarenheter av den 

andre parten samt dess rykte. Vid lägre erfarenhet av den andre parten ansågs rykte vara extra 

viktigt för förtroende. Detta stöds även av Gambetta (1988) som menar att förtroende 

involverar en viss grad av uppskattning. Denna uppskattning sker innan en part med säkerhet 

vet om den andre parten kommer att agera fördelaktigt eller skadligt. Denna uppskattning 

baseras på generell och indirekt information om den andre parten. Denna typ av information 

erhålls vanligen genom en tredje part (Lane, 1998). Information och bevis som erhålls i denna 

uppskattning skapar ett rykte som har stor betydelse för om en affärsrelation kommer 

etableras eller inte (Heffernan 2004; Burchell & Wilkinson, 1997). Huruvida ett företag har 

rykte av att vara pålitligt eller ej kommer, enligt Dekker (2004), att avgöra vilken kontroll 

dess partner kommer utkräva. Vid ett sämre rykte är det sannolikt att mer formella 

kontrollverktyg kommer användas i skapandet av förtroende. 

3.3.2 Kompetenser/Förmågor 
Denna trovärdighetskomponent av förtroende handlar om hur den ena parten uppfattar 

motpartens förmåga att genomföra det som efterfrågas. För att ha förtroende för en part måste 

den andre parten vara säker på att denne har förmågan och avsikten att utföra det som 

efterfrågats (Deutsch, M., 1960). Enligt Mayer & Davis (1995) definieras förmågor som den 

samling av färdigheter, kompetenser och egenskaper en specifik individ/organisation innehar. 

Om en individ/organisation besitter goda förmågor inom ett specifikt område skapas ett stort 

inflytande hos motparten. Motparten får därmed ett ökat förtroende för den andre parten om 

dennes förmågor och kompetenser upplevs som goda. Förmågor anses således vara en 

essentiell faktor av förtroende (Mayer & Davis, 1995; Sitkin & Roth, 1993). Även Mishra 

(1996) nämner kompetens som en dimension av förtroende.  Ford et al. (1998) menar att 

eventuella osäkerheter om varandras kompetenser och förmågor minskar i takt med att företag 

interagerar med varandra och lär känna varandra. 
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3.3.3 Öppenhet/Ärlighet 
Denna trovärdighetskomponent av förtroende behandlar hur en part uppfattar motpartens 

villighet till att dela information och huruvida denna information anses tillförlitlig. Om den 

ena parten i en relation är villig att dela med sig av information till den andre parten kommer 

förtroendet för denne att öka (Sako, 1998). Detta är exempel på ”handlingar som ökar ens 

sårbarhet inför en annan”, vilket, enligt Deutsch, M. (1962) skapar förtroende. En kund kan 

t.ex öka sitt förtroende hos dess leverantörer genom att dela med sig av information. Detta 

visar att kunden inte har för avsikt att agera opportunistiskt gentemot leverantören (Sako, 

1998). En ökad informationsdelning och transparens kan således hjälpa till att visa en parts 

ärliga avsikter. Enligt Fukuyama (1995) är ett ärligt beteende en faktor som hjälper till att 

avgöra om en part vågar lita på en annan part eller inte. Tomkins (2001) för en diskussion där 

han menar att informationsdelning kan skapa ett ökat förtroende för den andre parten men att 

förtroende även kan skapa en ökad informationsdelning. I Kulmalas (2002) studie om OBA 

anses utbyte av finansiell information i OBA relationer, i likhet med Tomkins antagande, vara 

både en förutsättning och en konsekvens av förtroende.  

3.3.4 Värderingar/Normer/Kultur 
Denna integritetskomponent av förtroende handlar om hur väl en part anser att dess 

värderingar och normer stämmer överens med motpartens värderingar och normer. Enligt 

Fukuyama (1995) uppstår förtroende genom förväntningar om ett regelbundet, ärligt och 

samarbetsvilligt beteende som är baserat på gemensamt delade normer och värderingar. 

Ekonomiska aktörer anses stödja varandra där de delar en “gemenskap av förtroende”. En 

konstituerande faktor för värderingar och normer bör således vara den kultur vi tillhör. 

Hofstede (1994) menar att kultur är en “kollektiv programmering av sinnet som skiljer 

medlemmar i en kategori från medlemmar i en annan kategori”. Dessa kategorier kan 

exempelvis vara nationer, regioner, etniska grupper, kön, profession, sociala klasser och 

organisationer m.fl. Hofstede (1994) skriver vidare att ett lands kultur starkt påverkar dess 

samhällsstruktur d.v.s. om individualism värderas före kollektivism, om det finns stor eller 

liten maktdistans, om det existerar svag eller stark osäkerhetsundvikande eller hur kvinnligt 

eller manligt beteende värderas osv.  Med andra ord påverkar kulturen våra grundläggande 

värderingar. Enligt Donney, Cannon & Mullen (1998) påverkas vår förmåga att utveckla 

förtroende för varandra av vår kunskap om kulturella skillnader. En okunskap om andra 

kulturers värderingar och normer kan leda till missuppfattningar och att förtroenden mellan 

parter raseras. Detta innefattar kunskap om såväl nationell kultur som organisatorisk kultur.  

3.3.5 Pålitlighet/Konsekvens 
Denna integritetskomponent av förtroende behandlar huruvida motparten uppfyller sina 

åtaganden och att de gör vad de säger att de ska göra dvs. ”tron att en parts ord är pålitligt och 

att de kommer att fullfölja sina åtaganden i en transaktion” (Mohr & Speakman, 1994). Enligt 

Sheppard & Tuchinsky (1996) är det ett minimikrav, i de flesta affärsrelationer, att ett 

företags handlingar följer deras ord. När den ena parten kan vara säker på att den andre parten 

agerar enligt vad den lovat, ökar förtroendet och behovet av att övervaka och kontrollera den 

andre parten minskar. Om den andre parten dessutom agerar konsekvent blir det lättare att 

förutspå dennes beteende. Luhman (1979) menar att vi människor försöker förutspå saker 
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eller har vissa förväntningar på vad som kan tänkas ske. Om vi kan anta att dessa 

förväntningar med all säkerhet kommer att ske, så litar vi på dem. Att kunna förutspå den 

andre partens beteende bidrar således till en högre tillit och till att det blir lättare att ta beslut 

och effektivisera arbetsprocesser (Sheppard & Tuchinsky, 1996). Även Rotter (1971) menar 

att en parts förmåga att kunna förlita sig på en annan parts ord eller löfte, samt vetskapen om 

ett konsekvent agerande, är viktigt för förtroende. 

3.3.6 Intresse/Lojalitet 
Denna godhetskomponent av förtroende handlar om att den ene parten, inte tror att den 

kommer tas till otillbörlig fördel eller utnyttjas av motparten. Enligt Bradach & Eccles, 1989 

och Cummings & Bromiley (1996) innebär förtroende en tro om att ens samarbetspartner inte 

kommer agera enligt ett opportunistiskt beteende även om tillfälle för detta uppstår. Även 

Tomkins (2001) vidhåller att ”den andre parten inte ska antas agera emot dennes intresse”. 

Detta kan till exempel handla om att den ena parten i en affärsrelation inte utnyttjar den andra 

partens information på ett olämpligt sätt. Först när en part med säkerhet kan veta att den andre 

inte kommer utnyttja eller dela ut deras information, kan information som är nödvändig för ett 

framgångsrikt samarbete delas och förtroende skapas (Sheppard & Tuchinsky, 1996). Att vara 

villig att anpassa sig till den andre parten i en affärsrelation, och inte bara agera utifrån eget 

intresse, visar att parten är engagerad vilket skapar ett förtroende för denne (Ford et al., 1998). 
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Tabell 1. Indelning av förtroendekomponenter 

Trovärdighetskomponenter Integritetskomponenter Godhetskomponenter 

Rykte/Indirekt 

information 

Öppenhet/ärlighet Kompetens/förmågor Värderingar/normer/ 

kultur 

Pålitlighet/Konsekvens Lojalitet/Välvilja 

 

Definitioner/syn på 

förtroende: 

 

Förtroende är beroende av 

erfarenheter av den andre 

parten samt dess rykte 

(Bennett & Gabriel, 2001).  

 

Definitioner/syn på 

förtroende: 

 

”Handlingar som ökar ens 

sårbarhet inför en annan” 

(Deutsch, M., 1962). 

 

Förväntningar om ett 

regelbundet, ärligt och 

samarbetsvilligt beteende 

som är baserade på 

gemensamt delade normer 

och värderingar (Fukuyama, 

1995). 

 

 

Definitioner/syn på 

förtroende: 

 

”Tron att en parts ord är 

pålitligt och att de kommer 

att fullfölja sina åtaganden i 

en transaktion” (Mohr & 

Speakman, 1994). 

 

För att ha förtroende för en 

part måste den andre parten 

vara säker på att denne har 

förmågan och avsikten att 

utföra det som efterfrågas 

(Deutsch, M., 1960). 

 

 

Definitioner/syn på 

förtroende: 

 

Förväntningar om ett 

regelbundet, ärligt och 

samarbetsvilligt beteende 

som är baserade på 

gemensamt delade normer 

och värderingar 
(Fukuyama, 1995). 

 

Definitioner/syn på 

förtroende: 

 

Förväntningar om ett 

regelbundet, ärligt och 

samarbetsvilligt beteende som 

är baserade på gemensamt 

delade normer och 

värderingar (Fukuyama, 

1995). 

 

En parts förmåga att kunna 

förlita sig på en annans ord 

eller löfte med fokus på 

konsekvent beteende (Rotter, 

1971). 

 

”Tron att en parts ord är 

pålitligt och att de kommer 

att fullfölja sina åtaganden i 

en transaktion” (Mohr & 

Speakman, 1994). 

 

 

 

 

Definitioner/syn på 

förtroende: 

 

En tro om att ens partner inte 

kommer agera enligt ett 

opportunistiskt beteende. 

(Bradach & Eccles, 1989). 

 

Förväntningar om ett 

regelbundet, ärligt och 

samarbetsvilligt beteende 

som är baserade på 

gemensamt delade normer 

och värderingar (Fukuyama, 

1995). 

 

”Antagandet av en tro, av 

den ena parten i ett 

förhållande, att den andre 

parten inte antas agera emot 

dennes intresse, denna tro 

hålls utan tvivel eller 

misstanke, även vid frånvaro 

av detaljerad information om 

motparten” (Tomkins, 2001) 
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3.4 Sammanfattning av teori  
Ovanstående teori kommer i detta avsnitt att sammanställas i en analysmodell (se figur 1.), 

framtagen av författarna, vilken avser att förklara sambandet mellan förtroende och finansiellt 

informationsutbyte samt dess effekter i en interorganisatorisk kontext. I modellen utgör den 

interorganisatoriska relationen ramen och kontexten för det förtroende och det finansiella 

informationsutbyte som finns. Beroende på hur relationen ser ut, dvs om den är internationell, 

dyadisk, långsiktig osv, kommer påverka hur förtroendet och det finansiella 

informationsutbytet ser ut mellan parterna.  

 

Vid tolkning av teorierna för de olika komponenterna av förtroende verkar det som att 

komponenterna har olika inflytande vid olika tidspunkter i en relation. Detta illustreras av den 

numeriska rangordningen i modellen. Trovärdighetskomponenterna (1.) består av att bedöma 

om den andre parten har kapacitet, affärsmannaskap, kompetens och omdöme att genomföra 

syftet med relationen (Mayer & Davis, 1995; Sako, 1992). Om parten inte har tillräcklig 

kompetens (Deutsch, 1960) eller gott rykte kommer en relation troligtvis inte att etableras 

(Heffernan, 2004; Burchell & Wilkinson, 1997). Detta tyder alltså på att 

trovärdighetskomponenterna är av mest betydelse vid en relations tidiga faser. 

Integritetskomponenterna (2.) handlar om att bedöma huruvida den andre parten agerar enligt 

ett konsekvent beteende, har en känsla för rättvisa, är kongruent i sina löften och omnämns 

som trovärdig av andra parter (Mayer & Davis, 1995; Sako, 1992). Eftersom dessa 

komponenter innehåller bedömningar av ett beteende kan dessa således endast utvärderas i 

redan befintlig relation. Godhetskomponenterna (3.) berör tron om att den andre parten 

kommer att vara tillmötesgående och agera med rättvisa när nya situationer som rör 

förhållandet uppstår (Mayer & Davis, 1995; Sako, 1992). Att kunna bedöma hur den andre 

parten kommer att agera, i en kritisk situation, underlättas av gemensamma erfarenheter av 

varandra. Detta tyder på att bedömningen av dessa komponenter sker under ett senare skeende 

i relationen. 

 

I teorin verkar förtroende vara både en förutsättning och en konsekvens för ömsesidigt 

finansiellt informationsutbyte (Kulmala, 2002), vilket illustreras genom pilarna a) och b). Att 

dela med sig av finansiell information är känsligt eftersom det alltid föreligger en viss risk att 

informationen kan missbrukas (Kajüter & Kulmala, 2005; Dekker, 2004), därför är förtroende 

mellan parter centralt för att ett utbyte ska kunna äga rum. Dock kan utbytet, i sig, även bidra 

till en högre grad av fortroende. Att ha ett gott förtroende för en annan part borde även 

innebära att transaktionskostnader för kontroll och övervakning minskar. Då det finns en 

övertygelse om att den andre parten kommer agera enligt överenskommet och det inte 

existerar någon tro om att den andre parten kommer agera ofördelaktigt, borde rimligtvis 

mindre övervaknings- och kontrollmekanismer behövas. Detta torde således bidra till 

kostnads- och resursbesparingar vilket bidrar till ett effektivare samarbete, se pil c). Enligt 

teorin kan effektivisering av en interorganisatorisk relation även uppnås om parterna har 

tillgång till detaljerad kostnadsinformation om varandra, genom ömsesidigt finansiellt 

informationsutbyte (Håkansson & Lind, 2004), vilket illustreras genom pil d).  Att endast ha 

en inblick i den andre partens aktiviteter och resurser är inte tillräckligt för att uppnå full 

effektivitet (Håkansson & Lind, 2004).  
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Enligt den framtagna modellen bidrar således förtroende och ömsesidigt finansiellt 

informationsutbyte till effektivitet i en interorganisatorisk kontext. 

 

Figur 1. Analysmodell 

 

3.4.1 Teoretisk koppling av analysmodellen till den specifika fallstudien 

Den teoretiska analysmodellen och dess samband torde få en viss påverkan av att en av 

parterna i en interorganisatorisk relation avyttras och säljs till en annan koncern av annan 

nationalitet, då detta påverkar modellens kontext. Då företag ingår i samma koncern borde det 

finansiella informationsflödet mellan enheterna vara relativt fritt och präglas av hög grad av 

transparens. Detta på grund av att alla komponenter av förtroende borde vara uppfyllda. 

Enheterna borde rimligtvis ha koncernens bästa i intresse. Det borde även finnas god 

kännedom om varandras verksamheter. I och med att förtroendekomponenterna är uppfyllda 

och det finns ett ömsesidigt finansiellt informationsutbyte borde effektiviteten vara hög 

mellan enheter i en och samma koncern. När en av enheterna i koncernen avyttras men där 

samarbete mellan parter kvarstår, torde dock förtroendet mellan parter minska något. Då 

enheterna inte ingår i samma koncern kan det inte längre antas att parterna agerar i samma 

intressen. Detta torde påverka godhetskomponenten av förtroende. Förtroendet skulle kunna 

påverkas ytterligare av att enheten säljs till en aktör av annan nationalitet i och med de 

kulturella skillnader som kan uppstå. Samtidigt borde förtroendet vara betydligt högre än då 

företag av olika nationalitet måste skapa en helt ny relation. Det finansiella 

informationsutbytet borde rimligtvis även begränsas, i samband med det minskade 

förtroendet.   
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4. EMPIRI 
___________________________________________________________________________ 

I följande avsnitt sammanfattas den information författarna erhållit genom de 

semistrukturerade intervjuerna. Avsnittet inleds med en kort presentation av fallföretagen 

samt deras relation. Detta för att ge läsaren en tydlig inblick i studiens specifika fall. Kapitlet 

avslutas med en tabell som ger en överblick av aktörernas syn på relationen. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Bakgrund om fallföretagen och deras relation 
SSAB är ett företag som producerar ordinära- och höghållfasta stål. De har ca 9000 anställda i 

45 olika länder och hade år 2011 en omsättning på ca 44 miljarder kronor. SSAB har 

verksamheter i Europa, Mellanöstern, Afrika, Nord- och Latinamerika, Asien, Australien och 

Nya Zeeland (SSAB, 2012). På senare år har företaget valt att nischa sig inom produktionen 

av kylda och höghållfasta stål vilket var en bidragande faktor till att ett av deras dotterbolag, 

SSAB HardTech, såldes år 2004. HardTech är ett företag som tillverkar säkerhetsdetaljer av 

stål till bilindustrin, genom en specifik presshärdningsteknik Detta bolag ansågs ligga för 

långt ifrån SSABs övriga verksamhet och såldes därför till det spanska bolaget, Gestamp 

Automocion (Sanström, 2004) som är en ledande tillverkare av komponenter inom 

bilindustrin (Gestamp HardTech, 2012). Gestamp HardTech har idag produktion i Sverige, 

Tyskland, Kina och Spanien. Utöver sin producerande verksamhet har de även en 

forskningsavdelning som utvecklar och designar verktyg till tillverkningsprocessen samt 

testar och utvecklar produkter, vilken är belägen i Luleå (Gestamp HardTech, 2012). SSAB 

och Gestamp HardTech har idag en nära kund- och leverantörsrelation där Gestamp HardTech 

köper ca 60 % av deras totala stålförbrukning från SSAB (Per Asplund, HardTech). Den 

tunnplåt som SSAB säljer till Gestamp HardTech är den produkt som SSAB säljer mest av. 

Denna produkt utgör ca 99 % av SSABs totala försäljning där försäljningen till Gestamp 

HardTech utgör cirka 0,5 % av denna (Mats Lindberg, SSAB). 

Gestamp HardTech kommer fortsättningsvis att benämnas som HardTech i löpande text. 

 

4.2 Gestamp HardTechs syn på relationen 
Inköpschef, Per Asplund, på HardTech i Luleå, berättar att relationen mellan dem och SSAB, 

och sättet de samarbetar på, egentligen inte förändrats så mycket sedan uppköpet 2004. Han 

säger att de alltid varit två skilda bolag som drivits separat på ett affärsmässigt och effektivt 

sätt. HardTech var till exempel inte tvungna att köpa stål av SSAB bara för att de ingick i 

samma koncern. Om det ansågs nödvändigt kunde de vända sig till andra leverantörer. 

Organisationsmässigt menar han även att bolagen ser ungefär likadana ut som tidigare. De 

enda förändringar han kan se sedan HardTech blev uppköpta av Gestamp är att de har blivit 

fler anställda på HardTech, att de fått en spansk platschef samt att de har fler leverantörer. 

Dock märker han, som tidigare nämnt, ingen större skillnad i deras relation mot SSAB.  
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Per Asplund berättar att HardTechs och SSABs tekniker träffas regelbundet och att de även 

har regelbunden uppföljning av SSABs leverantörsprestanda. Detta arbete har inte förändrats 

något sedan uppköpet utan ser likadant ut som tidigare, enligt Per Asplund. Att arbeta på detta 

sätt gör HardTech främst för att värna om deras egen produktion men även för att utveckla 

varandra. ”Det handlar ju om kostnader i slutändan rent krasst” säger Per Asplund och 

förklarar att om de hjälper varandra blir produkterna bättre och produktionen störs mindre. På 

mötena går de igenom eventuella brister som dykt upp, t ex reklamationer, och orsaken till 

dessa. De diskuterar även hur dessa brister ska åtgärdas samt vilka förbättringsarbeten SSAB 

har. Denna dialog med SSAB fungerar bra och är en viktig aspekt i deras samarbete, enligt 

Per Asplund, eftersom stålet är en kritisk produkt för dem. Om inte leveranserna från SSAB 

flyter på, får HardTech i sin tur problem att leverera till sina kunder ”och då kan 

konsekvenserna bli absurda” säger Per Asplund. Det är hårt att vara leverantör inom 

fordonsindustrin men Per Asplund menar att SSAB för det mesta möter kraven. ”SSAB har 

inte felfria produkter men det är det ingen som har”, säger Per Asplund.  

 

Han berättar vidare att både HardTech och SSAB är kvalitetscertifierade. Detta hjälper till att 

säkerställa att SSAB faktiskt korrigerar de brister som HardTech tar upp under deras möten. I 

och med att de är kvalitetscertifierade måste SSAB komma med både en kort- och en 

långsiktig plan för att åtgärda eventuella brister och problem som HardTech uppmärksammat. 

Om de inte gör detta riskerar de att förlora sin certifiering. Konsekvenserna av att bli av med 

sitt kvalitetscertifikat är att SSAB inte längre kan leverera varor inom fordonsindustrin. Per 

Asplund menar därför att det även ligger i SSABs bästa intresse att vårda relationen och ta till 

sig av HardTechs kritik. 

 

Även om HardTech och SSAB främst har en kund- och leverantörsrelation föreligger även ett 

visst konkurrensläge mellan företagen. Enligt Per Asplund kan vissa av HardTechs produkter 

även produceras i höghållfasthetsstål. SSAB kan således, i vissa fall, vara direkta 

konkurrenter till HardTech dock tilläger Per Asplund att den teknik de har på HardTech 

tillåter mer avancerade formningsprocesser av stålen. Han menar att SSAB ännu har en bit 

kvar innan de är på samma nivå inom tillverkning av produkter för fordonsindustrin. 

4.2.1 Syn på förtroende  

Per Asplund anser att förtroende är jätteviktigt i en relation och menar att SSAB och 

HardTech alltid haft ett högt förtroende för varandra. ”Ärlighet varar längst” säger Per 

Asplund. Vård av relationen och det avtal som finns mellan kund och leverantör är viktiga 

aspekter för förtroende. Att inte prata bredvid mun och delge information till tredje part är 

även viktigt enligt Per Asplund. Han berättar att HardTech och SSAB har en öppen relation 

med varandra men att de är aktsamma för vilken typ av information de delar med sina 

leverantörer, med hänsyn till de avtal som finns med deras kunder. HardTech bedriver även 

utvecklingsarbeten med andra leverantörer än SSAB. ”Vi kan ju exempelvis inte redovisa för 

SSAB vad vi har för forskningssamarbete med någon av våra andra leverantörer”, säger Per 

Asplund. När det gäller SSABs respekt för dessa avtal säger Per Asplund att han tror att de är 

lika proffsiga i sitt agerande, som dem. Att bryta avtal gör man inte om man har en långsiktig 

relation då detta är något som till och med kan leda till juridiska frågor.  
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Vid deras teknikmöten och vid utvärderingen av SSABs leverantörsprestanda upplever Per 

Asplund att de har god kommunikation. ”Det är väldigt viktigt att man kommunicerar tillbaka 

så att det inte uppstår en bristsituation”, säger Per Asplund. I likhet med HardTechs andra 

stålleverantörer, anser han, att SSAB har god kunskap och erfarenhet och att de tar till sig av 

den kritik HardTech kommer med. Att ta till sig av HardTechs kritik ligger i SSABs eget 

intresse eftersom de avvikelser som sker, stör deras produktion minst lika mycket. Per 

Asplund anser även att kvalitetscertifieringar, som både SSAB och HardTech har, påverkar 

villigheten till att förbättra sin produktion och möta kundens krav.  

”Är det en leverantör som skiter i att vi har en reklamation på ett material eller 

något, så kan vi skicka en anmälan till deras kvalitetsrevisor och då kan ju i 

slutändan, det har dock aldrig hänt, men då kan deras kvalitetscertifikat bli 

ifrågasatt” säger Per Asplund. 

Att ha en god personkemi är även något som bidrar till god relation mellan företagen. Det är 

viktigt att ha en öppen och hjärtlig approach i den dagliga kontakten, menar Per Asplund. Han 

tillägger slutligen att denna kontakt med SSAB är mycket god och att ”man måste ha nära till 

skratt också”. 

4.2.2 Syn på finansiellt informationsutbyte  

Per Asplund berättar att det inte förkommer något finansiellt informationsutbyte mellan 

företagen och att det aldrig har förekommit det tidigare heller. De har alltid skötts som två 

separata bolag. Per Asplund tillägger dock att viss information alltid överförs men att detta 

snarare rör sig om fakturainformation och inte några direkta kostnadsnedbrytningar. Per 

Asplund berättar att de redan har ganska god koll på vad saker och ting kostar, då de har 

mycket personal inom organisationen som tidigare arbetat inom stålindustrin. Han menar att 

de därför inte har så stort behov av att se SSABs kostnadskalkyler, dock medger han att detta 

skulle kunna bidra till dialoger på en helt annan nivå. Om ”böckerna” varit öppna hade 

HardTech till exempel kunnat påverka SSABs vinstmarginaler och bestämma vilken nivå de 

skulle ligga på. ”Men som sagt, vi är ju inte helt dumma, vi vet ju vad saker och ting kostar” 

säger Per Asplund.  

På deras teknikmöten delas teknisk information vilket, Per Asplund menar, bidrar till 

kostnadsbesparingar för båda parter. Så indirekt talar de kostnader med varandra men några 

konkreta siffror delas inte. Det enda siffror de tar del av från SSAB är priset på deras 

produkter. Per Asplund är misstänksam mot att ha öppen delning av intern 

kostnadsinformation med andra parter och menar att den andra parten kan välja vilka siffror 

de visar upp. ”Hur vet du att du får se allt?” säger han. Per Asplund påpekar även att teorin 

bakom finansiellt informationsutbyte inte fungerar i praktiken och den gör extrema 

antaganden. 

 

4.3 SSABs syn på relationen  
Vid den tiden då SSAB sålde HardTech upprättades ett prisavtal mellan parterna. I det här 

stadiet var det endast den mjuka biten som behövdes diskuteras på sammanträden, som 
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exempelvis leverans och services osv, berättar SSABs Area Sales Manager, Sweden, Per 

Johansson. Det var först år 2009, då löptiden på prisavtalet gått ut som SSAB påbörjade 

prisförhandlingar mot HardTech som med vilken annan kund som helst. Vidare berättar Per 

Johansson att prisförhandlingarna sedan Gestamp kom in i bilden till viss del har förändrats, 

tidigare var det en dialog mellan honom och inköpschefen på HardTech men i och med att 

Gestamp är ett globalt företag så finns det numera flera intressenter från olika länder som 

sitter med vid förhandlingsbordet. Det kan vara upp mot tolv personer som ska acceptera 

dessa, numera globala, avtal. När de prisförhandlar med HardTech så brukar de inte ha 

prisförhandlingar i flera omgångar, utan de kommer överens vid ett och samma tillfälle, även 

om det kan ta lång tid. Bortsett från prisförhandlingar så har den dagliga kontakten mellan 

SSAB och HardTech sett likadan ut hela tiden, berättar Per Johansson. De samtalar med 

ungefär samma personer uppe i Luleå som tidigare. 

 

SSABs Regional Sales Manager, Mats Lindberg berättar att eftersom SSAB och HardTech 

har en gemensam historia, har relationen varit enormt stark. Mats Lindberg upplever att 

relation till HardTech även idag är väldigt stark trots nya ägarförhållanden. Han berättar 

vidare att SSAB och HardTech arbetar med gemensamma projekt där ingenjörerna träffas och 

bland annat utvecklar applikationer, Per Johansson instämmer och berättar även att detta 

samarbete har fungerat på samma sätt så, länge han har funnits med i bilden.  

 

“Anledningen till att vi samarbetar i projekt med just HardTech är för att vi har 

gamla goda relationer och att de är svenskar, istället för att arbeta med något 

företag nere på kontinenten där vi inte har lika bra relation” säger Mats Lindberg.  

 

Vidare berättar Mats Lindberg att relationen mellan parterna speglas av en långsiktig och nära 

relation. Tidigt i juni åker några tekniker från SSAB upp till HardTech i Luleå för att delge 

sina kunskaper och i utbyte få ta del av HardTechs kunskaper. Han berättar att det handlar om 

kunskapsutbyte på väldigt hög nivå och här poängterar Mats återigen att han bedömer 

affärsrelationen som tight uppifrån och ner. Utöver dessa gemensamma projekt träffas även 

parterna en gång i kvartalet där frågor kring leverans, service och kvalitet med mera 

diskuteras.  

 

Vidare berättar Mats Lindberg att han ser HardTech, som de är i dagsläget, som en väldigt bra 

kund. HardTech ställer tuffa krav eftersom som de jobbar mot bilindustrin där det är väldigt 

stora fluktuationer i prognoserna. För att de ska kunna bemöta dessa fluktuationer gäller det 

att de är på tå och kan vara flexibla för att på bästa sätt kunna bemöta HardTechs efterfrågan. 

Även Per Johansson berättar att han upplever att samarbetet fungerar väldigt bra, han anser att 

HardTech är strukturerade. Att förlora HardTech som kund skulle för SSAB som koncern 

absolut inte vara bra, men inte heller en katastrof, det skulle inte vara som att förlora GM eller 

någon annan stor aktör, berättar Mats Lindberg. För Mats personligen och den verksamhet 

inom SSAB som han arbetar på skulle det vara en klar förlust att förlora HardTech som kund, 

en väldigt stor förlust inte bara volymmässigt utan de skulle även förlora en väldigt god 

samarbetspartner, berättar han. Per Johansson beskriver att SSAB, som verksamhet, har 

spridda skurar. Det är inte någon kund som är direkt dominerande, dock poängterar han att 
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HardTech definitivt är en ganska stor kund. Globalt sett är HardTech naturligtvis en ännu 

större kund, men deras största försäljningsvolymer går här i Sverige. Tidigare var SSAB 

ensam stålleverantör till HardTech, men som det ser ut idag har HardTech en till leverantör, 

avslutar Per Johansson. 

4.3.1 Syn på förtroende 

Det SSAB främst tittar på är att HardTech håller vad de lovat och att de inte går dem bakom 

ryggen via en dold agenda, det här är både Per Johansson och Mats Lindberg överens om. 

Mats Lindberg lyfter även vikten av att våga kommunicera på rätt sätt, det vill säg att om 

något är fel så ska det tas upp och inte döljas i syfte att bevara relationen, Mats Lindberg 

menar att kommunikation på fel sätt kan leda till ett försämrat förtroendet och således en 

svagare relation. Det här med öppen och korrekt kommunikation är något som Mats Lindberg 

uppskattar hos HardTech, han vet att de hör av sig om något är fel. Mats berättar att han aldrig 

varit på HardTech då allting varit tiptop, utan det finns alltid anmärkningar, vilket är självklart 

med hänsyn till den volymen stål som SSAB levererar till HardTech. Mats Lindberg berättar 

vidare att HardTech framför sina anmärkningar på ett professionellt sätt och menar att detta i 

sin tur leder till ett ökat förtroende. Övertid har det inte varit några större svängningar, utan 

det har fungerat bra. ”Jag tror att vi har ett ganska ömsesidigt förtroende” berättar Per 

Johansson. Vidare berättar Per Johansson och Mats Lindberg att HardTech är väldigt 

kompetenta inom sitt område och det faktum att de är kompetenta bidrar till en högre grad av 

förtroende för dem som företag. Mats Lindberg berättar vidare att han bara har hört positiva 

saker om Gestamp som aktörer, vilket inte gett honom någon anledning till att misstro deras 

agerande. Dock tillägger han att även om han skulle få ta del av ett rykte med negativ klang, 

skulle detta inte påverka hans förtroende genetmot HardTech eftersom de har så pass starka 

band till varandra. ”Det spelar nog större roll när man har en mer ytlig relation” säger Mats 

Lindberg. 

 

Förtroende handlar också om personkemi, menar Per Johansson och Mats Lindberg. De 

tycker väldigt bra om de personerna som de har haft att göra med på HardTech, de anser även 

att de internationella intressenterna verkar raka och ärliga. Mats Lindberg berättar till exempel 

att de personer han har kontakt med på HardTech i den dagliga verksamheten har han väldigt 

stort förtroende för, och i tillägg poängterar han att han har ett stort förtroende för HardTech 

som företag. Vidare beskriver Mats Lindberg att SSAB försöker ha en öppen dialog med 

HardTech, han berättar också att de försöker ha en öppen dialog med andra företag, dock 

upplever han att dialogen med HardTech är öppnare och ärligare än mot andra företag. Det är 

inte på alla företag vi kan vara lika öppna som vi är mot HardTech. Mats Lindberg menar att 

detta grundar sig i den historiska relation som finns mellan parterna. Han tillägger dock att de 

finns en viss komplexitet i affärsrelationen. Mats Lindberg förklarar att SSAB och HardTech 

till en viss grad även är konkurrenter, samtidigt som de är väldigt goda samarbetspartners och 

arbetar i projekt som inte skulle vara aktuella om dem inte hade haft det förtroendet som de 

har för varandra.  
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”Vi försöker spela med öppna kort och utveckla vår samarbetsdel och inte fokusera 

så mycket på att vi, faktiskt ibland är konkurrenter. Vi är aldrig konkurrenter så att 

det syns rakt upp och ner på en färdig produkt” säger Mats Lindberg. 

 

Som tidigare nämnts, är både Per Johansson och Mats Lindberg överens om att personkemi 

har en stark koppling till graden av förtroende. Det faktum att HardTech numera är ett 

internationellt företag med intressenter från olika kontinenter innebär att det föreligger 

kulturella skillnader mellan intressenterna. Mats Lindberg och Per Johansson berättar att i den 

dagliga verksamheten finns det inga personer utanför Sverige som är inblandade, utan det är 

en dialog främst mellan Mats Lindberg, tidigare Per Johansson, och inköpschefen på 

HardTech. De kulturella skillnaderna märks bara vid förhandlingssamanträden, både Per 

Johansson och Mats Lindberg har ett starkt personförtroende för de internationella 

intressenterna som deltar vid förhandlingarna och de är båda överens om att det faktum att det 

finns kulturella skillnader i förhandlingsrummet inte så här långt har påverkat förtroendet 

negativt, utan snarare positivt då de upplever att de fått bra kontakt och kemi med de 

internationella intressenterna. Således har Gestamps uppköp av HardTech inte påverkat 

förtroendet i relationen på något utmärkande sett enligt Per Johansson. SSAB är ett 

internationellt företag som har en försäljningsorganisation över hela världen, därför är de 

kulturella skillnaderna något som alltid måste beaktas. I SSABs relation till HardTech är de 

kulturella skillnaderna inte en stor omständighet, avslutar Mats Lindberg. 

4.3.2 Syn på finansiellt informationsutbyte  

Per Johansson och Mats Lindberg berättar att det inte förekommer något direkt internt 

finansiellt utbyte mellan SSAB och HardTech, det enda som de båda aktörerna tar del av är 

den publika externa finansiella informationen. Per Johansson förklarar att de har god inblick i 

varandras processer och ett bra samarbete mellan deras tekniker, dock lämnas aldrig intern 

kostandsinformation ut till HardTech. Det är heller inget krav från HardTechs sida. SSAB 

kräver i sin tur inte heller någon information av HardTech. Däremot berättar Per Johansson att 

det skulle vara intressant att få ta del av HardTechs interna finansiella information eftersom 

det finns en grad av konkurrens, det skulle bland annat underlätta vid kalkyleringar mot de 

kunderna där de konkurrerar med varandra. Per Johansson förklarar att han inte tror att 

finansiellt informationsutbyte skulle fungera i detta samarbete, eftersom det finns en viss grad 

av konkurrens. Per Johansson är tydlig med att intern finansiell information är just intern 

information och inget annat. Per Johansson menar att HardTech inte ska bestämma deras 

vinstmarginaler, han förklarar att det är dit det leder i slutändan. Dock anser Mats Lindberg att 

en lite djupare inblick i varandras intesrna kostandsinformation nog inte hade varit ett 

problem med den relation och det förtroendet som SSAB och HardTech har idag. Han 

poängterar dock att detta beror på vilken nivå denna information skulle delas och att denna 

information i sådana fall måste anses relevant och nödvändig av båda parter.  
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4.4 Överblick av aktörernas syn på relationen 
I tabellen nedan sammanfattas hur parterna ser på relationen utifrån studiens övergripande 

teman. 

Tabell 2. Empirisk överblick 

 SSAB Gestamp HardTech 

Syn på relationen Gemensam historia viktig, relation 

som speglas av ett långsiktigt och 

nära samarbete. God inblick i 

varandras processer och gott 

samarbete mellan aktörerna. 

Relation som speglas av ett 

långsiktigt och nära samarbete. 

God inblick i varandras processer 

och gott samarbete mellan 

aktörerna. 

Syn på 

förtroende 

Hög grad av förtroende som 

speglas av pålitlighet, kompetens, 

öppenhet och personkemi. 

Hög grad av förtroende som 

speglas av pålitlighet, ärlighet och 

personkemi. 

Finansiellt 

info.utbyte 

Inget utbyte. Vore dock intressant 

att ta del av HardTechs fin. info. 

Dock existerar ett gott icke 

finansiellt informationsutbyte. 

Inget utbyte, det existerar heller 

inget krav på finansiellt 

informationsytbyte. Dock existerar 

ett icke finansiellt 

informationsutbyte. 
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5. ANALYS 
___________________________________________________________________________ 

I följande avsnitt kopplas empirin mot den teoretiska referensramen i syfte att identifiera 

vilken typ av relation och grad av förtroende som föreligger mellan aktörerna samt hur 

aktörerna byter finansiell information och om dessa faktorer påverkats av den förändring som 

skett i relationen. Detta diskuteras och analyseras sedan i en sammanfattande modell. 

___________________________________________________________________________ 

5.1 Definition av relationen 
SSABs och HardTechs relation kan definieras som en interorganisatorisk relation då de har en 

långsiktig kund- och leverantörsrelation som präglas av en hög grad av samarbete (Cooper & 

Salgmulder, 2004). Detta samarbete har under en lång tid sett likadan ut, till och med när 

företagen ingick i samma koncern. Både SSAB och HardTech har alltid agerat som två 

separata aktörer med självständiga samarbeten i det nätverk de ingått i. Två företag som 

samarbetar på detta sätt kallas enligt Kraus & Lind (2007) för en dyadisk relation. Således 

verkar det som att SSAB och HardTechs relation alltid liknat ett interorganisatoriskt 

samarbete eftersom de, trots samma ägare, alltid drivits som två affärsmässigt separata bolag. 

Enligt Per Asplund (HardTech) kunde de även under den tid, då de var inom samma koncern, 

fritt byta leverantör om detta ansågs nödvändigt. En faktor som dock ändrats i relationen är att 

HardTech nu ägs av en spansk aktör med betytande verksamhet i många olika länder. Därför 

klassas idag SSABs och HardTechs samarbete som en internationell interorganisatorisk 

relation (Yoshino & Rangan, 1995; Perlmutter & Heenan, 1986; Porter & Fuller, 1986). Även 

om relationen präglas av en internationell faktor anser varken SSAB eller HardTech att detta 

påverkat relationen.  

SSAB och HardTech har regelbundet teknikmöten där de samarbetar i syfte att utveckla 

varandras processer och produkter. Enligt Mats Lindberg (SSAB) är detta ett kunskapsutbyte 

på hög nivå. De tar upp eventuella brister i varandras processer och försöker tillsammans 

arbeta för att säkerställa kvaliteten på produkterna. Detta tyder på ett vertikalt dyadiskt 

samarbete som enligt Kraus & Lind (2007) samt Johnson, Scholes & Whittington (2006) 

kännetecknas av långsiktiga relationer och samarbete inom förädlingsprocessen och dess olika 

funktioner som till exempel, produktutveckling och processutveckling, i syfte att utveckla och 

effektivisera förädlingsprocessen. En annan drivkraft som verkar påverka SSAB och 

HardTechs samarbete är de kvalitetscertifikat företagen har. Enligt Per Asplund (HardTech) 

är man mer eller mindre tvungen att samarbeta med varandra för att inte äventyra 

kvalitetscertifikaten. 

Som Mats Lindberg (SSAB) och Per Asplund (HardTech) tidigare nämner, har SSAB och 

HardTech gemensamma projekt och forskningssamarbeten med varandra vilket innebär att 

deras samarbetsform liknar en forskningskonsorti (Kraus & Lind, 2007). Dock har de även ett 

tekniskt samarbete, där produktionsprocesserna ligger i fokus, vilket enligt Kraus & Lind kan 

tyda på ett mer komplext samarbete som liknas vid en strategisk allians. Strategiska allianser 

kännetecknas av långsiktiga relationer som har delat beslutsfattande i syfte till att skapa 

långsiktigt hållbara konkurrensfördelar genom att dela resurser och kunskaper (Kraus & Lind, 
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2007). En viktig aspekt som bidrar till relationens komplexitet är den grad av konkurrens som 

föreligger mellan SSAB och HardTech. Detta kan till viss del begränsa hur nära deras 

samarbeten kan vara och hur mycket information som kan utbytas mellan parterna. 

5.1.1 Grad av förtroende i relationen 

Bennett & Gabriel (2001) menar att förtroende är beroende av erfarenheter av den andre 

parten samt dess rykte. Enligt Mats Lindberg (SSAB) har han inte tillhandahållit någon 

indirekt information eller rykten om HardTech som skulle kunna äventyra hans förtroende för 

dem. Han tillägger även, att om detta skulle förekomma skulle detta inte påverka hans 

förtroende, då deras relation redan är så stark. Detta stödjs av Bennett& Gabriels (2001) 

studie som fann att rykte ansågs viktigast vid en relations tidiga stadium. I takt med att 

erfarenheterna av varandra ökar, så minskar ryktens och indirekt informations inverkan på 

förtroende. Med tanke på SSAB och HardTechs långa relation tycks denna faktor således inte 

ha så stor påverkan.  

Både SSAB och HardTech säger att de har förtroende för varandras kompetenser. Enligt 

Deutsch (1960) måste den ene parten vara säker på att den andre parten har förmågan och 

avsikten att utföra det som efterfrågats för att förtroende ska kunna uppstå. Med tanke på de 

kunskapsutbyten, samarbeten och gemensamma projekt SSAB och HardTech har med 

varandra verkar det som att de till hög grad litar på varandras kompetenser och förmågor. Det 

faktum att de arbetat med varandra under så lång tid tyder även på att denna komponent av 

förtroende är uppfylld. Ford et al. (1998) menar att eventuella osäkerheter om varandras 

kompetenser och förmågor minskar i takt med att företag interagerar med varandra och lär 

känna varandra.  

SSAB och HardTech har ett stort icke finansiellt informationsutbyte med varandra där de 

delar mjuk information om varandras produkter och processer. De anser även att de har en 

ärlig och öppen kommunikation i detta utbyte, där eventuella brister och problem kan lyftas 

upp utan att äventyra relationen. Per Asplund (HardTech) säger i intervjun att ”ärlighet varar 

längst” och Mats Lindberg (SSAB) påpekar vikten av att kommunicera även om något inte 

varit bra. Att vara villig att dela med sig av information till den andre parten kommer, enligt 

Sako (1998) öka förtroendet hos denne. I relationen mellan SSAB och HardTech säger de 

själva att de har stort förtroende för varandra. Dock delas ingen finansiell information mellan 

parterna. Informationsdelning är enligt Deutsche (1962) ”handlingar som ökar ens sårbarhet 

inför en annan” som ökar förtroendet för varandra. I SSAB och HardTechs relation verkar det 

således föreligga en viss villighet till att dela känslig information och öka deras sårbarhet 

inför varandra, dock föreligger ett motstånd från båda parter att dela den information som 

anses bära med sig högst risk.  

Med tanke på den långa relation SSAB och HardTech haft, samt det faktum att de tidigare 

ingått i samma koncern, borde företagen ha goda kunskaper om varandras organisationer. 

Således finns även möjligheten att SSABs organisationskultur och värderingar till någon 

grad kan finnas kvar i HardTech. Enligt Fukuyama (1995) uppstår förtroende bland annat 

genom förväntningar om beteenden som är baserade på gemensamt delade normer och 

värderingar.  En annan faktor som påverkar en organisations normer och värderingar är dess 
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kultur. SSAB anser inte att det faktum att Gestamp är spanskt har spelat någon roll i deras 

förtroende för dem. Per Johansson (SSAB) och Mats Lindberg (SSAB) säger att den 

kulturella skillnaden inte märks i deras dagliga kontakter med HardTech. De påpekar vidare 

att de har god kontakt med de internationella intressenterna i företaget. Mats Lindberg 

(SSAB) poängterar under intervjun att SSAB är ett väldigt internationellt företag som är vana 

att hantera olika kulturer och att detta alltid måste tas till hänsyn. Enligt Donney, Cannon & 

Mullen (1998) påverkas vår förmåga att utveckla förtroende för varandra av vår kunskap om 

kulturella skillnader. Med tanke på SSABs kunskap i denna aspekt verkar förtroendet alltså 

inte påverkas av den internationella faktorn. I tillägg säger Per Asplund (HardTech) att deras 

sätt att arbeta och hur organisationen är uppbyggd, i stort sett är likadan som innan uppköpet 

och att han inte märker någon skillnad i deras relation. Hofstede (1994) skriver att ett lands 

kultur starkt påverkar dess samhällsstruktur. Med tanke på att både SSAB och HardTech 

fortfarande är belägna i samma land och tillhör samma samhällsstruktur borde den kulturella 

inverkan från Gestamps uppköp vara än mindre. En annan aspekt som minskar den kulturella 

inverkan är att SSAB och HardTechs kontakter med varandra till stor del gått genom samma 

personer över åren. Mats Lindberg (SSAB) och Per Asplund (HardTech) nämner att 

personkemin spelar stor roll för förtroendet och att de har god kemi med de personer de 

interagerar med.  

En viktig aspekt när det gäller förtroende, för SSAB, är att HardTech håller vad de lovar och 

är pålitliga, det här är både Per Johansson (SSAB) och Mats Lindberg (SSAB) överens om. 

Per Asplund (HardTech) lyfter även fram vikten av att hålla sina avtal och säger att han tror 

att SSAB är lika proffsiga i sitt agerande som dem när de gäller deras gemensamma avtal. 

Detta är enligt Mohr & Speakman (1994) en viktig aspekt av förtroende. Enligt Sheppard & 

Tuchinsky (1996) är möljligheten att kunna förutspå den andre partens beteende något som 

bidrar till en högre tillit och till att det blir lättare att ta beslut och effektivisera 

arbetsprocesser. Återigen blir SSAB och HardTechs långa relation av stor vikt. Med hänsyn 

till deras regelbundna kontakter med varandra genom åren borde de ha god erfarenhet och 

kunskap om varandras beteenden och hur de agerar i specifika situationer. Både SSAB och 

HardTech medger saker och ting inte alltid är ”tip top” när det gäller produktion och 

leveranser, vilket tyder på att de även har erfarenheter av varandra i kritiska situationer.  

Att inte prata bredvid mun och delge information till tredje part är viktiga aspekter för 

förtroende enligt Per Asplund (HardTech). Som tidigare nämnt tror han att SSAB är 

professionella i denna hänsyn och behandlar deras avtal med respekt. SSAB nämner även 

vikten av att inte gå varandra bakom ryggen via en dold agenda. Bradach & Eccles (1989) 

och Cummings & Bromiley (1996) lyfter, i likhet med SSAB och HardTech, även dessa 

aspekter för förtroende och menar att en tro om att ens samarbetspartner inte kommer agera 

enligt ett opportunistiskt beteende är viktigt för förtroende. Även om Per Johansson (SSAB) 

och Mats Lindberg (SSAB) säger att HardTech uppfyller dessa kriterier för förtroende är de 

inte intresserade av att dela finansiell information med dem. Hos HardTech finns också ett 

motstånd till att dela finansiell information med SSAB. ”Hur vet du att du får se allt?” säger 

Per Asplund (HardTech). Enligt Sheppard & Tuchinsky (1996) är det först när en part med 

säkerhet kan veta att den andre inte kommer utnyttja eller dela ut deras information, som 
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nödvändig information för ett framgångsrikt samarbete delas och förtroende skapas. Således 

verkar SSAB och HardTech inte ha fullt förtroende för varandra i denna aspekt. Detta kanske 

till viss del kan förklaras av det konkurrensläge som föreligger mellan dem (se vidare 

diskussion om konkurrenslägets påverkan under nästa rubrik). 

5.1.2 Finansiellt informationsutbyte i relationen 

Som tidigare nämnts utbyter SSAB och HardTech icke-finansiell information med varandra i 

deras samarbeten. Enligt Kraus & Lind (2007) kan kostnadsstyrning, i interorganisatoriska 

relationer, beskrivas som formella interaktioner mellan kunder och leverantörer i syfte att 

försöka identifiera möjligheter till gemensamma kostnadsminskningar. I enlighet med hur 

SSAB och HardTech arbetar med varandra verkar det således förekomma gemensam 

kostnadsstyrning mellan organisationerna. Både SSAB och HardTech verkar anse att detta är 

en viktig aspekt i deras samarbete som bidrar till kostnadsbesparingar i form av exempelvis 

effektivare processer och mindre reklamationer. Detta vidhålls även av Cooper & Slagmulder 

(2004) som konstaterar att kostnadsstyrning, i en interorganisatorisk kontext, kan bidra till en 

effektivisering av varandras processer.  

Att öppna upp sina böcker för varandra och ömsesidigt dela intern finansiell information 

kallas för Open Book Accounting (Kajüter & Kulmala, 2005; Kraus & Lind, 2007). Inget 

sådant informationsutbyte tycks ske mellan SSAB och HardTech. Det har inte heller existerat 

vid tidigare tillfälle, inte ens när de ingick i samma koncern. Per Asplund (HardTech) 

poängterar att de alltid drivits som separata vinstdrivande bolag. Finansiellt 

informationsutbyte kan existera i olika grader. Informationsdelningen kan vara både 

ömsesidig och ensidigt (Windolph & Moeller, 2012; Kajüter & Kulmala, 2005; Kraus & Lind, 

2007; Ryals, 2006). I SSABs och HardTechs relation sker detta varken på ömsesidig eller 

ensidig basis. Det verkar inte heller föreligga några krav på finansiell informationsdelning 

från något av företagen. Detta kanske kan förklaras av det konkurrensläge som föreligger 

mellan företagen. Med hänsyn till detta konkurrensläge finns större incitament att agera 

opportunistiskt och utnyttja denna information i egenintresse. Per Johansson (SSAB) berättar 

att det skulle vara intressant att få ta del av HardTechs interna finansiella information, 

eftersom det finns en grad av konkurrens, det skulle bland annat underlätta vid kalkyleringar 

mot de kunderna där de konkurrerar med varandra. Således finns intresse av ensidig finansiell 

informationsdelning från båda parter men ej till ömsesidigt utbyte. Detta bidrar till att både 

SSAB och HardTech saknar fullt förtroende när det gäller egenintresse och lojalitet hos den 

andre parten. Enligt Håkansson & Lind (2004) är en god inblick i varandras processer inte 

nog för att uppnå full effektivitet i en interorganisatorisk relation, det krävs även detaljerad 

finansiell information. Enligt detta skulle således samarbetet mellan SSAB och HardTech 

kunna effektiviseras ytterligare om de även delade finansiell information med varandra.  

 

5.2 Sammanfattande analys 
Nedan följer en förklarande text till studiens tillämpade analysmodell (se figur 2.). Därefter 

diskuteras de specifika faktorer som påverkat utfallet i modellen.  
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SSAB och HardTechs relation har enligt analysavsnitt (5.1) identifierats som en internationell 

interorganisatorisk relation där kund och leverantör verkar i ett vertikalt dyadiskt samarbete 

som kan liknas vid en strategisk allians. Det har även uppmärksammats att det föreligger ett 

visst konkurrensläge mellan parterna. Denna interorganisatoriska relation präglas även av en 

gemensam historia mellan parterna där de tidigare ingått i samma koncern. Den relation som 

SSAB och HardTech har med varandra påverkar i sin tur det förtroende och det 

informationsutbyte samt den effektivitet som finns mellan parterna. Den interorganisatoriska 

relationen utgör således ramen och kontexten för modellen och dess ingående komponenter.  

Följande trovärdighetskomponenter (se punkt 1. i figur 2.), för förtroende, som identifierats 

mellan SSAB och HardTech är; rykte/indirekt information, öppenhet/ärlighet och kompe-

tens/förmågor. Även integritetskomponenterna (2.), som består av värderingar/normer/kultur 

och pålitlighet/konsekvens, verkar till hög grad vara uppfyllda i förtroendet mellan SSAB och 

HardTech. Godhetskomponenten (3.), som består av lojalitet/intresse verkar dock inte vara 

uppfylld mellan parterna (därav rödmarkering). 

SSAB och HardTech har i dagsläget inget finansiellt informationsutbyte med varandra, 

varken ömsesidigt eller ensidigt, vilket skulle kunna förklaras av att godhetskomponenten av 

förtroende inte är uppfylld, detta illustreras genom den röda pilen i punkt a).  Därför uteblir 

även det extra förtroende som ömsesidigt finansiellt informationsutbyte anses kunna bidra till, 

se rödmarkerad pil b).  Även om den sista komponenten av förtroende inte är uppfylld 

bedöms förtroendet i sin helhet vara relativt högt i relationen, vilket kan vara en bidragande 

faktor till det höga icke-finansiella informationsutbyte som finns mellan SSAB och HardTech. 

Pil c) illustrerar det ökade förtroende som parterna har fått för varandra genom sina 

samarbeten. Eftersom det ändå föreligger ett relativt stort förtroende mellan parterna och ett 

regelbundet icke-finansiellt informationsutbyte, bidrar detta till en relativt hög grad av 

effektivitet mellan parterna, se pil d) & e). Den rödmarkerade pilen f) pekar på den 

effektivitet som uteblir på grund av att parterna inte har något finansiellt informationsutbyte.  
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5.2.1 Diskussion av studiens utfall 

Som tidigare konstaterats tycks saknaden av godhetskomponenten spela en stor roll i varför 

det inte existerar ett finansiellt informationsutbyte mellan SSAB och HardTech. Båda parterna 

i relationen verkar uppleva att det finns en risk med att öppna upp sina böcker för varandra. 

Känslan av att den andre parten kan utnyttja informationen väger tungt.  Om HardTech och 

SSAB skulle öppna upp sina böcker för varandra menar Per Johansson (SSAB) att HardTech 

skulle kunna pressa deras vinstmarginaler och att det oftast är dit det leder i slutändan. Detta 

stödjs av Kajüter & Kulmala (2005) som menar att, speciellt vid lågkonjunkturer och andra 

kritiska lägen där kostnadsbesparingar står i fokus, kan kunder använda den finansiella 

informationen till att benchmarka leverantörer mot varandra och på så vis pressa 

leverantörernas vinstmarginaler. Även Per Asplund (HardTech) uppvisar tecken av misstro, 

han är osäker på om den andre parten verkligen skulle uppvisa all relevant information vid ett 

sådant utbyte. Eftersom företagen, även då de ingick i samma koncern, alltid drivits som två 

separata bolag är det möjligt att godhetskomponenten aldrig varit helt uppfylld. Om en 

tightare relation existerat då de befann sig inom samma koncern, hade kanske tilliten mellan 

företagen idag varit större.  

I teorin anses finansiellt informationsutbyte både vara en förutsättning och en konsekvens av 

finansiellt informationsutbyte (Kulmala, 2002; Tomkins, 2001). Kajüter & Kulmala (2005) 

menar att det krävs en viss grad av förtroende för att företag ska vara villiga att dela finansiell 

information med varandra, det måste finnas ett tröskelvärde. I denna studies fall verkar det 

dock som att det måste finnas fullt förtroende innan ett finansiellt informationsutbyte kan äga 

Figur 2. Analysmodell utfall 
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rum. Risken med att öppna upp böckerna för varandra anses vara större än fördelarna. 

Anledningen till att risken idag upplevs som stor mellan SSAB och HardTech verkar även 

vara starkt beroende av deras konkurrensläge. I detta avseende finns tydliga incitament att 

missbruka den finansiella informationen som utbytts genom att till exempel benchmarka sina 

kostnader och vinstmarginaler för att finna möjligheter att utkonkurrera den andre parten. 

Då fullt förtroende saknas mellan SSAB och HardTech, kan det icke-finansiella 

informationsutbytet ses som en kompromiss till det finansiella informationsutbytet. Att utbyta 

finansiell information, anses enligt Kajüter & Kulmala (2005), vara mycket känsligt och 

innebära stora risker för exempelvis opportunistiskt beteende. Således verkar det icke-

finansiella informationsutbytet inte bära med sig lika stora risker som det finansiella 

(Windolph & Moeller, 2012). Dock påpekas enligt Håkansson & Lind (2004) att icke-

finansiellt informationsutbyte inte kan bidra till full effektivitet. För att nå hög effektivitet 

måste således en acceptans för att ta stora risker finnas. För att i sin tur våga ta denna risk 

krävs högt förtroende. Av denna anledning blir det icke-finansiella informationsutbytet den 

tryggare vägen att gå då förtroendet mellan SSAB och HardTech inte är komplett.  

Enligt Seal et al. (1999) kan kunden med maktmedel tvinga sina underleverantörer i en 

dyadisk relation att öppet redovisa kostnader. Detta medför att kunden i en 

förhandlingssituation kan utnyttja sitt informationsövertag. I och med HardTechs position 

som kund skulle de alltså, enligt teorin, kunna avkräva finansiell information från SSAB. 

Detta förekommer dock inte idag, vilket skulle kunna bero på att HardTech inte har en 

tillräckligt stark maktposition som kund. Enligt SSAB skulle det inte vara bra att förlora 

HardTech som kund men det skulle inte heller vara en katastrof då SSAB inte har någon 

direkt dominerande kund. Detta påvisar att HardTechs position som kund inte är så stark. I 

och med detta, kanske det finns en försiktighet från HardTechs sida att inte påfresta relationen 

genom att kräva SSAB på finansiell information. Detta bekräftas av Seal et. Al (1999) studie, 

där han finner att påtvingad öppenhet kan slå tillbaka på den som utövar tvånget. Detta kan 

bidra till en försämrad relation där kontrollmekanismer får för stort fokus. En annan 

förklaring till att det inte finns några krav på finansiell informationsdelning från HardTechs 

sida kan vara det faktum att de redan har stor kunskap om stålindustrins kostnader. ”Vi är ju 

inte helt dumma, vi vet ju vad saker och ting kostar” säger Per Asplund. Därmed är kanske 

den extra nyttan av att få veta SSABs exakta kostnader inte tillräckligt stor för att överväga 

riskerna med ett finansiellt informationsutbyte. 

Enligt insamlad empiri verkar aktörerna ha en bestämd uppfattning om att inte utbyta 

finansiell information. Per Asplund (HardTech) påpekar att teorin bakom finansiellt 

informationsutbyte inte fungerar i praktiken. SSAB verkar inte heller finna incitamenten till 

att dela finansiell information tillräckligt stora. Enligt en studie, om kund-och leverantörs 

relationer i nätverk skriven av Kulmala, Paranko & Uusi-Rauva (2002), påvisades att 

finansiellt informationsutbyte endast skedde vid enstaka tillfällen i det undersökta nätverket.  

Endast ett fåtal leverantörer i studien hade accepterat denna typ av kostnadsstyrning, detta 

ansågs vara en främmande och ny metod. I Kajüter & Kulmalas (2005) studie påvisas 

liknande förhållanden. Utbyte av finansiell information var inte en vanligt förekommande 

styrningsmetod. Enligt Kajüter & Kulmala (2005) är det främst försäljningsprognoser, 
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processinformation och teknisk expertis som utbyts mellan parter. Således kan frågan ställas, 

om teorierna bakom finansiellt informationsutbyte är för naiva? För att kunna visa så pass 

känslig information för varandra, tycks ett nästintill komplett förtroende krävas, vilket verkar 

vara svårt med dagens extrema konkurrensförhållanden. När tillfälle, för möjlig 

konkurrensfördel ges, blir incitamenten till att utnyttja informationen till egen fördel kanske 

för stor. Godhetskomponenten av förtroende verkar således bli lidande, vilket leder till att 

finansiellt informationsutbytet anses för riskfyllt.  



 

34 

 

6. SLUTSATS 
I en interorganisatorisk-, dyadisk relation mellan kund och leverantör verkar förtroende spela 

en stor roll för huruvida finansiellt informationsutbyte, och möjlighet till effektivisering, ska 

kunna ske eller ej. För att överhuvudtaget kunna överväga de risker som utbytet bär med sig, 

måste båda parter i relationen ha ett starkt förtroende för varandra. Att ömsesidigt utbyta 

finansiell information verkar således kräva specifika förhållanden som möjligen bara existerar 

i teorin. Misstanke om opportunistiskt beteende verkar vara ett svårt hinder att ta sig över när 

det gäller förtroende och utbyte av finansiell information, särskilt i de fall då det föreligger ett 

visst konkurrensläge mellan parterna. I strävan att uppnå ett effektivare samarbete kan ett 

icke-finansiellt informationsutbyte, i de fall då det inte föreligger fullt förtroende, ses som en 

kompromiss då detta utbyte anses mindre riskfyllt.  

I de fall då bolag inom en koncern alltid drivits separat, verkar inte förtroende och  finansiellt 

informationsutbytet påverkas märkbart, då aktörerna går från att ingå i samma koncern till att 

ingå i olika koncerner. Det nya internationella samarbetet verkar inte heller påverka 

faktorerna märkbart, i de fall då parterna är vana att ta hänsyn till kulturella skillnader. Då den 

avyttrade, nu internationella, enheten fortfarande är belägen på samma geografiska område 

som den andre parten, verkar påverkan på förtroende och finansiellt informationsutbyte även 

mildras.   

För framtida studier vore det därför intressant att undersöka hur förtroende och finansiellt 

informationsutbyte, i en interorganisatorisk kund- och leverantörsrelation, påverkas när en 

verksamhet, som varit väldigt integrerad i koncernen, sålts till ett annat bolag i ett annat land, 

där samarbete mellan parterna fortsätter. När det gäller förtroende mellan organisationer vore 

personkemi, som påverkande faktor, även en intressant aspekt att utreda vidare. I studien 

framkommer det även att, då det föreligger ett konkurrensläge mellan parterna blir 

godhetskomponentern för förtroende svår att uppfylla. Sambandet mellan konkurrens och 

förtroende vore således intressant att studera vidare.  
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BILAGOR 

Intervjuguide för fallföretaget Gestamp Hardtech 

 
Plats: 

Intervjuarens namn: 

Datum: 

Typ av intervju: 

Intervjupersonens namn: 

Födelseår: 

Företagsnamn: 

Titel: 

Antal år i branschen: 

 

Inledande frågor 

Är det ok om vi spelar in samtalet?  

Önskar du vara anonym i studien eller får vi använda titel eller namn? 

Vi är nybörjare så om det är något du inte förstår så stoppa oss gärna så hjälps vi åt! 

Intervjufrågor 

1. Kan du berätta lite mer om din position på HardTech? Vad är dina huvudsakliga 

ansvarområden?  

 

2. Kan du berätta kort om HardTechs verksamhet och de produkter ni köper av 

SSAB? 

 

3. Kan du beskriva hur det var när HardTech köptes upp av Gestamp? 

Varför sålde SSAB HardTech? 

Varför blev det just Gestamp som blev köpare? 

Kan du berätta hur organisationen förändrats sedan uppköpet? 

Hur påverkas ditt dagliga arbete av att nu har spanska ägare? 

 

4. Kan du beskriva hur HardTechs och SSABs relation sett ut från den tid då ni ingick 

i samma koncern till dagens kund- och leverantörsförhållande? (Beskriv i den mån du 

kan) 

 

Skulle du säga att ni har en ren kund/leverantörsrelation eller har ni något ytterligare 

samarbete? 

Har ni ett nära och långsiktigt samarbete eller karaktäriseras er relation av mer ytliga 

kontakter? 

Kan du beskriva hur ni uppfattar SSAB som leverantör?  
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Hur viktiga är SSAB som leverantör? Hur stor andel av era inköps sker via SSAB? Finns 

det andra aspekter som gör att de är viktiga att ha kvar som leverantörer? 

5. Hur ser förtroendet ut i er relation till SSAB? Hur har det sett ut från den tid då ni 

ingick i samma koncern till dagens kund- och leverantörsförhållande? (Beskriv i den 

mån du kan) 

Vilka faktorer anser du är viktiga för förtroendet mellan kund och leverantör?  

(Exempel om den intervjuade inte förstår): 

… rykte/indirekt information 

… öppenhet/ärlighet i information/kommunikation 

… komptetens/förmågor 

… värderingar/normer/kultur 

… pålitlighet/konsekvens 

… intresse/lojalitet 

Har Gestamps uppköp av HardTech påverkat er relation och ert förtroende för varandra?  

Hur påverkas relationen av att HardTech har en spansk/internationell ägare? Har du 

märkt någon skillnad i attityd från SSABs sida? 

Kan du berätta om ni har något finansiellt informationsutbyte med varandra?  

(Exempelvis finansiellt informationsutbyte i syfte att effektivisera er relation/ert 

samarbete, kostnadskalkyler osv.) 

Varför byter ni information med varandra? 

Hur det sett ut från försäljningen till idag? 

Kräver SSAB någon finansiell information av er? 

Kräver ni någon specifik finansiell information från dem? 

Anser du att det krävs ett större/mindre utbyte än vad som sker idag och vad som skett 

tidigare? 

Vad ser ni för för- och nackdelar med informationsutbytet? 

 

Avslutande kommentarer 

Om det skulle dyka upp ytterligare frågor, får vi då kontakta dig igen för att komplettera? 

Önskar du då kontakt via mail eller telefon? 

Baserat på de frågor du just besvarat, anser du att det finns någon fler på SSAB som kan bidra 

med relevant information till vår studie/om relationen med HardTech? 

Tack för att du besvarat våra frågor, din medverkan är till stor hjälp för vår studie! 
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Intervjuguide för fallföretaget SSAB 

 
Plats:     

Intervjuarens namn:   

Datum:    

Typ av intervju:   

Intervjupersonens namn:   

Födelseår:   

Företagsnamn:   

Titel:    

Antal år i branschen:  

 

Inledande frågor 

Är det ok om vi spelar in samtalet?  

Önskar du vara anonym i studien eller får vi använda titel eller namn? 

Vi är nybörjare så om det är något du inte förstår så stoppa oss gärna så hjälps vi åt! 

Intervjufrågor 

1. Kan du berätta lite mer om din position på SSAB? Vad är dina huvudsakliga 

ansvarområden?  

 

2. Kan du berätta kort om SSABs verksamhet och de produkter ni levererar till 

Gestamp HardTech? 

 

3. Kan du beskriva hur SSAB och Gestamp HardTechs relation sett ut från den tid 

då ni ingick i samma koncern till dagens kund- och leverantörsförhållande? 

(Beskriv i den mån du kan) 

 

Skulle du säga att ni har en ren kund/leverantörsrelation eller har ni något ytterligare 

samarbete? 

Har ni ett nära och långsiktigt samarbete eller karaktäriseras er relation av mer ytliga 

kontakter? 

Kan du beskriva hur ni uppfattar HardTech som kund?  

Hur viktiga är HardTech som kund? Hur stor andel av försäljningen utgör dem? Finns 

det andra aspekter som gör att de är viktiga att ha kvar som kunder? 

4. Hur ser förtroendet ut i er relation till HardTech? Hur har det sett ut från den 

tid då ni ingick i samma koncern till dagens kund- och leverantörsförhållande? 

(Beskriv i den mån du kan) 

Vilka faktorer anser du är viktiga för förtroendet mellan kund och leverantör?  

(Exempel om den intervjuade inte förstår): 
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… rykte/indirekt information  

… öppenhet/ärlighet i information/kommunikation 

… komptetens/förmågor  

… värderingar/normer/kultur  

… pålitlighet/konsekvens.  

… intresse/lojalitet  

Har Gestamps uppköp av HardTech påverkat hur ni ser på HardTech som kund och ert 

förtroende för varandra? . 

Hur påverkas relationen av att HardTech har en spansk/internationell ägare? Hur har 

detta påverkat ert förtroende för HardTech? 

5. Kan du berätta om ni har något finansiellt informationsutbyte med varandra?  

(Exempelvis finansiellt informationsutbyte i syfte att effektivisera er relation/ert 

samarbete, kostnadskalkyler osv.) 

Vad utbyter ni för finansiell information? 

Varför byter ni information med varandra? 

Hur det sett ut från försäljningen till idag? 

Har ni ett ömsesidigt utbyte av finansiell information? 

Kräver Gestamp någon finansiell information av er? 

Kräver ni någon specifik finansiell information från dem? 

Anser du att det krävs ett större/mindre utbyte än vad som sker idag och vad som skett 

tidigare? 

Vad ser ni för för- och nackdelar med informationsutbytet? 

 

Avslutande kommentarer 

Baserat på de frågor du just besvarat, anser du att det finns någon fler på SSAB som kan bidra 

med relevant information till vår studie/om relationen med HardTech? 

Om det skulle dyka upp ytterligare frågor, får vi då kontakta dig igen för att komplettera? 

Önskar du då kontakt via mail eller telefon? 

Tack för att du besvarat våra frågor, din medverkan är till stor hjälp för vår studie! 

 

 

 


