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A BST R A C T 
	  
 
In the modern business world partnerships between individual companies is 
continually expanding. With globalization, information flows over the companies 
own borders in hope that together establish a stronger market position. There are few 
case studies on information exchange in dyadic relationships between buyers and 
suppliers, and researchers encourage more empirical research in inter-organizational 
relationships. This interested the authors to study the formal and informal information 
at strategic and operational level in a dyadic relationship. To study this information, 
the authors applied a model designed to ensure the flow of information, however, the 
model is only tested on an individual company therefore the authors wishes to take 
the model to a whole new context for the comparison in a dyadic relationship. This 
study will answer which factors that affect the exchange of business information on 
operational and strategic level between the two large industrial companies in a dyadic 
relationship. The overall purpose of the study will explore which business 
information that is exchanged between two major industrial companies in a dyadic 
relationship. Also which factors that influence this exchange.  The interviews are 
conducted with different people in different positions within the companies. This 
creates a wide spectrum with different flows of information. The study results 
indicate that the relationship is based on long-term and close cooperation. It also 
indicates interdependence between the companies and exchanges of information on 
operational and strategic levels. It appears that the dyad share information that is 
formal and informal information. A factor that was discovered, was that one of the 
company was publicly listed which affected the flow of information negatively. The 
study also showed cooperation internally within the companies at the strategic and 
operational level, but also between the companies.  
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SA M M A N F A T T NIN G 
 
I den moderna företagsvärlden blir samarbeten mellan enskilda företag allt mer 
omfattande. I takt med globaliseringen flyter information i många fall långt över det 
egna företagets gränser i hopp om att tillsammans skapa en starkare position på 
marknaden. Det finns få fallstudier gällande informationsutbyte i dyadiska relationer 
mellan köpare och leverantörer och forskare uppmanar till mer empirisk forskning i 
interorganisatoriska relationer. Detta väckte ett intresse hos författarna att studera 
vidare vilken formell och informell information på strategisk samt operativ nivå som 
delas i en dyadisk relation. För att studera detta informationsutbyte har författarna 
tillämpat en modell som avser att se informationsflödet, dock är modellen bara testad 
på ett enskilt företag därmed önskar författarna ta modellen till en helt ny kontext i 
jämförelsen i en dyadisk relation. Utifrån detta avser studien att besvara vilka faktorer 
som påverkar utbytet av affärsinformation på operativ samt strategisk nivå mellan två 
stora industriföretag. Sammantaget är studiens syfte att undersöka vilken 
affärsinformation som utbyts mellan parterna, samt undersöka vilka faktorer som 
påverkar detta utbyte. Genom att utföra intervjuer med olika personer som besitter 
olika befattningar inom företagen belyser studien detta informationsutbyte i hela dess 
spektra. Studiens resultat tyder på att relationen bygger på långsiktighet och ett nära 
samarbete Det går även att utläsa ett ömsesidigt beroende mellan företagen samt att 
det sker informationsutbyten på operativ och strategisk nivå. Det framkommer också 
att dyaden utbyter formell- och informell information. Författarna upptäckte även att 
ena företaget var börsnoterat vilket gjorde att företagen inte kunde utbyta ekonomisk 
information i någon större grad. Vidare har studien kunnat utläsa ett samarbete på 
strategisk samt operativ nivå internt inom företagen men även mellan de två 
företagen. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nyckelord: Affärsinformation, dyadisk relation, förhandling, beroende, 
samarbete/relation.  
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1. IN L E DNIN G 
	  
Detta	  kapitel	  inleds	  med	  en	  bakgrund	  och	  problemdiskussion	  som	  sedan	  mynnar	  ut	  
i	  studiens	  undersökningsfrågor	  och	  syfte.	  	  
	  

1.1 Problemdiskussion 
Idag flyter information och kapital allt mer över ländernas gränser vilket är 
uppkomsten av den omtalande globaliseringen som växer sig allt starkare. Enligt 
Tomkins (2001) blir gränser mellan enskilda företag alltmer otydliga då utvecklingen 
av företagsrelationer överträder den egna verksamheten. Ett nära samarbete kan 
kopplas till interorganisatoriska relationer som tenderar att binda ihop parterna och 
skapa konkurrensfördelar på marknaden.  För att detta ska vara möjligt finns ett behov 
av ett långsiktigt samarbete. Det har till och med visat sig att både försäljningssidan 

långsiktigheten. Följande citat har hörts från både inköpsansvariga och kan läsas i 

att relationen måste användas långsiktigt för att resultatet ska bli som önskat 
(Hammarkvist, Håkansson & Mattsson, 1982). Det finns en rad olika uppsättningar av 
interorganisatoriska relationer men detta arbete kommer att beröra dyadiska 
relationer, då en dyad kan kopplas till en kund- och leverantörsrelation.   
 
Fördelen med en dyadisk relation är att vi tenderar att förlita oss mer på varandra i 
relationer som är baserade på långsiktighet (Kajüter & Kulmala, 2005). Enligt McIvor 
(2001) har många tillverkande företag lagt fokus på långsiktiga samarbeten med sina 
viktigaste leverantörer och köpare. Detta har medfört att företagen kan fokusera på sin 
kärnkompetens och därmed stärka sin konkurrenskraft inom branschen. 
Kostnadsbesparingar, ny kunskap om varandra, och effektivitet är några exempel på 
fördelar som kan växa fram i en dyadisk relation (Hammarkvist et al, 1982). En 
förutsättning för ett framgångsrikt samarbete handlar speciellt om förmågan att 
minska kostnader och leverera ökat värde (Tomkins, 2001). Dock kräver relationerna 
vissa egenskaper för att bli framgångsrika. Enligt Mohr & Speakman (1994) krävs det 
bland annat ömsesidigt beroende för att säkerställa framgång i en relation. Då företag 
väljer att bedriva ett samarbete med en annan part, med utgångspunkt att uppnå 
gemensamma fördelaktiga mål, erkänns ett ömsesidigt beroende mellan parter (Cook, 
1977). I praktiken bildas ett ömsesidigt beroende när företag skapar ett 
beroendeförhållande av varandra vid produkt-och process utföranden. Uppkomsten av 
ett ömsesidigt beroende kan också karaktäriseras av ett företag i behov att ta del av sin 
partners resurser samt andra möjligheter som denne besitter (Capaldo & Giannoccaro, 
2012). Relationer som byggs upp mellan företag har med andra ord ett betydande 
beroendeförhållande. Dock bör företagen vara vaksamma för negativa konsekvenser 
som ett samarbete kan medföra, främst informationsasymmetri som kan uppstå. Vid 
förhandlingar finns det oftast ett relativt styrkeförhållande mellan två företag där ena 
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parten har större förhandlingskraft och därmed har möjlighet till att få tillgång till mer 
information av den andra parten (Bergstedt-Sten, 2003).  
 
En mer allmän definition av det komplexa begreppet information kan hämtas utifrån 
Mason & Mitroff (1973) filosofiska förklaring. De menar att flödet av tillgänglig 
information behövs i en organisation då det ligger till grund för att ge möjlighet till att 
fatta beslut och för att skapa planering. En modell som är skapad av Earl & Hopwood 
(1980), behandlar informationsmixen i ett enskilt företag. Modellen inkluderar både 
formell och informell information vilket gör att hela skalan av informationsflöde kan 
fångas upp (Mcintosh, 1994). Earl & Hopwood (1980) modell avser 
informationsflödet som sker internt i ett företag. Kajüter & Kulmala (2005) har 
emellertid noterat att det finns få fallstudier gällande informationsutbyte i dyadiska 
relationer mellan köpare och leverantörer. Även Tomkins (2001) uppmanar till mer 
empirisk forskning i interorganisatoriska relationer. Detta väckte ett intresse då 
författarna såg ett teoretiskt gap gällande modellen i en helt ny kontext och bristen på 
empirisk forskning rörande informationsutbytet i en dyadisk relation. Denna studie 
använder Earl and Hopwoods modell för att studera utbytet av affärsinformation 
mellan två stora industriföretag. 
 
Definition: I denna studie definieras Affärsinformation som formell och informell 
information. Eftersom information kan se olika ut på olika nivåer inom ett företag så 
kommer informationen delas in i operativ- samt strategisk nivå. 

1.2  Undersökningsfrågor  
Vilka faktorer påverkar utbytet av formell och informell affärsinformation mellan två 
stora industriföretag i en dyadisk relation? 
 
Hur skiljer sig utbytet av affärsinformation på operativ samt strategisk nivå mellan 
företagen? 

1.4  Syfte     
Syftet med studien är att undersöka vilken affärsinformation som utbyts mellan två 
stora industriföretag i en dyadisk relation. Samt undersöka vilka faktorer som 
påverkar detta utbyte.  

1.5 Disposition 
Studien är disponerad enligt följande: Först presenteras den teoretiska referensramen 
som innehåller väsentliga teorier för studiens syfte. Därefter presenteras metod delen 
där författarna beskriver studiens uppbyggnad. Detta följs av empiridelen där 
insamlad data presenteras och därefter sker analyser, slutsatser samt avslutande 
diskussion. 	    
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2. T E R O E T ISK R E F E R E NSR A M 
	  
Med	  utgångspunkt	  från	  problemdiskussionen	  kommer	  relevanta	  teorier	  att	  tas	  upp	  
i	   strävan	   att	   bilda	   en	   referensram.	   Denna	   ram	   tas	   upp	   för	   att	   lättare	   besvara	  
studiens	  syfte	  och	  undersökningsfrågor.	  
	  

2.1 Dyadiska relationer 
Enligt Kraus & Lind (2007) är interorganisatoriska relationer olika typer av 
samarbeten mellan beroendeföretag. Genom att företagen anpassar sina resurser eller 
hela verksamheten för att passa in i varandra så uppstår ett nära samarbete där 
parterna är bundna till varandra. Ömsesidigt beroende är även en faktor som är viktig 
i en interorganisatorisk relation. Det som karakteriserar en sådan typ av relation är 
främst dess nära samarbete och den långsiktiga relationen. Vidare har den 
interorganisatoriska relationen diskuterats i två uppsättningar där den ena är dyadiska 
relationer mellan samverkande företag. Dyadiska relationer kan vidare indelas i en 
vertikal samverkan. Den vertikala linjen innebär att fokus ligger på ett företag och 
dess kunder och leverantörer i försörjningskedjan. Det som karakteriserar en sådan 
samverkan är dess långsiktiga relation och nära samverkan för att förbättra sin 
produkt till nästa led. 
  
En viktig egenskap i nära relationer är uppbyggnaden av bindningar som kan kopplas 
till dyadiska relationer. Genom att utgå ifrån relationen går det att se företagets 
viktigaste särdrag. För att de interna resurserna inom ett företag ska bringa en 
konkurrenskraftig position är det viktigt att de har en viss balans till sin dyad. D.v.s. 
att de kompletterar den andras enhet med resurser på ett passande sätt istället för att 
konkurrera mot varandra (Hammarkvist et al, 1982). Enligt McIvor (2001) har många 
tillverkande företag lagt fokus på långsiktiga samarbeten med sina viktigaste 
leverantörer och köpare. Detta har medfört att företagen kan fokusera på sin 
kärnkompetens och därmed stärka sin konkurrenskraft inom branschen. Dyaderna har 
olika karaktärer och avsikter. En del dyader fokuserar på den tidsmässiga 
samordningen där företagen samordnar sin produktion. Enheterna samordnar då sin 
produktion så att den tillverkas efter utbud och efterfrågan. Detta leder till sin tur att 
kapitalbindning kan reduceras, d.v.s. skapa kostnadsbesparingar i och med att lager 
inte krävs. En annan dyad kan ha fokus på en kunskapsmässig bas vilket betyder att 
företagen oftast får kunskap av varandra i ett tätt samarbete. Parterna bygger upp 
kunskap om varandra under en längre tid och kan på så sätt utläsa den andra partens 
styrkor och svagheter. T.ex. så lär sig köparen om leverantörens kapacitet och hur han 
ska förhålla sig till detta och utnyttja det på bästa möjliga sätt. Å andra sidan lär sig 
säljaren hur kunden använder produkten. Tillsammans skapar de en ömsesidig 
kunskapsbas som gör det möjligt för parterna att se varandras behov, problem och 
möjligheter. Dyaden vill även uppnå en ökad effektivitet, dock kräver detta att 
parterna ingår i en långsiktig relation. (Hammarkvist et al, 1982) 
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2.2 Beroende   
I Pfeffer & Salanciks (1978) bok beskriver de beroendet som ett socialt samspel där 
ena parten är beroende av den andra parten för att uppnå total kontroll över en åtgärd. 
Beroende karakteriseras av två parter som tillsammans skapar ett resultat. Pfeffer & 
Salanciks (1978) ser beroendet kopplat till tillgängligheten av företagets resurser och i 
vilken mån de efterfrågas av den andra parten. Vissa företag är också beroende av 
specialinriktade färdigheter eller kunskap som parten kan besitta. En annan typ av 
beroende kan vanligtvis uppstå i en försörjningskedja.  Här verkar beroendet i många 
led, från råvara till färdig produkt, där företagen är beroende av att de andra parterna 
utför sina uppgifter. 
 
Capaldo & Giannoccaro (2012) beskriver ett ömsesidigt beroende som ett mönster där 
parterna vill uppnå en gemensamt önskat resultat Enligt Macintosh (1994) är det 
ömsesidiga beroendet påverkat av parternas beroende av varandra, och i vilken mån 
de utbyter information och resurser för att kunna utföra sina uppgifter.  
 
Macintosh beskriver det ömsesidiga beroendet i två olika fall. Det ena är ett seriellt 
ömsesidigt beroende som är en långlänkad teknisk rationalitet. Här utför varje 
komponent sin arbetsuppgift på produkten och skickar sedan vidare till nästa led och 
till sist kommer den ut som en färdig produkt. Det som kännetecknar en sådan typ av 
ömsesidigt beroende är värdeskapande åtgärder. Den optimala produktionen är när 
stordriftsfördelar kan uppnås i en länkad kedja där varje enhet kan tillverka till full 
kapacitet. I kedjan är varje enhet beroende av att de  sina 
arbetsuppgifter vilket då gör det möjligt för den andra att utföra sina uppgifter. Det 
seriella ömsesidiga beroendet betonar organisationens samordning och detta skapas 
genom statistiska rapporter och budgetar för att övervaka arbetet. Det andra fallet är 
ömsesidigt beroende vilket betonar ömsesidigheten. Enheter jobbar tillsammans mot 
samma kund, eller projekt. Arbetet kräver stor samordning och ömsesidig anpassning 
mellan enheterna så att arbetet blir effektivt. Framgången i denna typ är delvis 
beroende av vilken informationsflöde som utelämnas bland enheterna. Samspelet är 
viktigt så att de jobbar mot samma mål men även den intensiva dialogen så att det inte 
blir missförstånd. Detta förutsätter att informationen är från realtid så att den är av 
betydelse. Budgetar och rapporter är inte av lika stort väsentligt värde utan fokus 
ligger på samordningen och kontrollen genom ett nära och personligt samspel. 
(Mcintosh, 1994). Detta kan kopplas till formell och informell information som vi 
kommer diskuteras i avsnitt 2.5. 

2.3 Förhandling 
Genom att kommunicera och diskutera hittas lösningar till problem och därmed 
uppstår en förhandling.  Förhandlingar sker hela tiden medvetet som omedvetet och är 
en stor del i livet.  Vid förhandlingsprocesser mellan företag sker ett medvetet 
förhandlingsmönster som bygger på intensiv kommunikation. Grunden till 
förhandling är att en part vill åt något de själva inte har vilket kräver ett utbyte med en 
andra part. Båda parterna är då beroende av varandra och målet blir att hitta en 
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gemensam överenskommelse som båda parterna kan känna sig nöjd över. Richard 
Shell, professor i företagsetik och l
är en ömsesidigt verkande kommunikationsprocess som äger rum när någon vill ha av 

(Lindell, 2008). Ändå försöker parterna 
hitta lösningar och strategier som kommer till deras egen fördel, men dock räcker inte 
det utan för att en förhandling ska vara bra och uppnå nöjda kunder måste parterna 
hitta en ömsesidig nytta där båda parterna kan vinna något. För att åstadkomma en 
framgångsrik förhandling bör parterna ha en öppen dialog med tillit till varandra. 
Detta kan kopplas till kapitel 2.2 långsiktiga relationer och dyader som i många fall 
har stor grad av tillit och öppen dialog. I början av en förhandling har parterna oftast 
bara kommit till en socialt kontaktskapande men ju mer parterna förhandlar så 
övergår det till ett större flöde av informationsutbyte. Vid informationsutbytet är det 
viktigt att parterna både ger och får tillbaka fördjupad- eller ny information som ger 
de något att bygga vidare på. Vidare kan förhandlingen har relativa 
styrkeförhållanden där oftast en part har större förhandlingskraft. Därmed har den ena 
parten större möjlighet till att få tillgång till mer information av den andra parten 
(Bergstedt-Sten, 2003). 

2.4 Information 
En mer allmän definition av det komplexa begreppet information kan hämtas utifrån 
Mason & Mitroffs (1973) filosofiska förklaring. Där görs en beskrivning att innehållet 
i information består av kunskap som bidrar till ett effektivt handlande. Utifrån 
litteraturen finns det mer specifika beskrivningar gällande det grundläggande behovet 
av information inom ett företag. Där förklaras det att tillgänglig information behövs i 
en organisation då det ligger till grund för beslutfattandet och för skapandet av 
planering (Curtis & Cobham, 2008).  
 
I Figur 1 ses Earl & Hopwoods (1980) tillvägagångssätt där indelning av information 
sker i form av formell information och informell information. De presenterar en 
fyrfältsmatris som utgångsmodell där informationen klassificeras utifrån fyra olika 
typer av informationskällor. Matrisen utgår ifrån officiell och icke officiell 
information vilket i studien istället kommer att benämnas för formell och informell 
information. Studien kommer även att använda rutinmässig och icke rutinmässig 
information som kan ses i modellen nedan. 
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Ekonomiska rapporter 

	  
Behovdstyrd information 
Exempelvis; uppföljning av 
budget & lönsamhet per 
produkt. 
	  

	  
Interna underlag, 

Exempelvis; 
 

	  

	  
Djungeltelegrafen  

Exempelvis; verbala 
sammanhang så som 
affärsluncher och 
sammanträffande i korridor. 

	   	  
Figur	  1-‐	  Earl	  and	  Hoopwood	  (1980)	  informationsprocessmodell	  

	    

 
Rutinmässig formell information som införskaffas utifrån ekonomiska system kan ses 
som legitim vilket innebär att den sällan betvivlas (Earl and Hopwood, 1980). 
Ekonomisk information i denna ruta kan exempelvis vara bokslut, 
försäljningsrapporter och driftsbudgetar osv. Dessa rapporter har enligt Mcintosh 
(1994) oftast en koppling till det operativa systemet i företaget.  
 
Information som är behovsstyrd och därmed inte rutinmässig är betydelsefull i 
situationer då personer behöver specifik information som underlag för att fatta beslut. 
Sådan Information kan det ordinära ekonomisystemet sakna (Earl & Hopwood, 1980). 
Information är alltså inte något som kontinuerligt utformas i företagsbasis utan kan 
bestå av break-even diagram, lönsamhetsanalyser etc (Mcintosh, 1994). Information 
under denna rubrik är också viktig för företagsledningen för att kunna hålla sig 
uppdaterad. Lönsamhet per produkt är även ett exempel på att informationen besitter 
egenskaper som gör att den kan fungera som ett styrmedel för företaget (Earl & 
Hopwood, 1980). 
  
Rutinmässig informell information kan betraktas som intern information utöver det 
ekonomiska systemet. Enligt Argyris (1977) kan informationen karaktäriseras av 
företagets nuläge samt redogörelser av särskilda situationer. Exempelvis kan 
informationen - 
resekostnader för försäljare, antal säljsamtal till kund, servicesamtal, ordrar eller antal 
kundklagomål. Informationen i denna kolumn kan också bestå av ekonomisk 
information som anses vara viktig för företaget mer internt och beskriver dess 
kapacitet. Dock så är informationen inte nödvändig eller betydelsefull för 
redovisningens trovärdighet (Mcintosh, 1994). 
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Rutinmässig	   Icke- rutinmässig 
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Icke rutinmässig informell information kännetecknas av verbala kondensationer där 
spridning sker från mun till mun vilket medför att informationen kan framkomma i 
något olika versioner (Earl and Hopwood, 1980). Exempel på situationer kan vara 
affärsluncher, kafferaster eller andra event. Fördelen med denna typ av 
informationsflöde är att informationen har en tendens att spridas snabbt. Den 
innefattar också information som kan förklaras på ett nyanserat sätt de formella 
systemens innebörd och är användbar i informella situationer där komplexa problem 
behöver en snabb lösning (Mcintosh, 1994). 

2.4.1 Formell och Informell information 
Utifrån litteraturen ses formell och informell information som grundkälla och delar 
endast upp informationen i dessa två (Curtis & Cobham, 2008). Detta är betydande 
för en djupare och bredare förståelse om formell och informell information genom att 
tydliggöra dess olika särdrag för att mer utförligt kunna koppla till Earl and 
Hopwoods fyrfältsmatris. Om innehållet på informationen anses som mätbar d.v.s. att 
den är kvantitativ och kan påträffas i dokument inom organisationen är informationen 
av en formell karaktär (Curtis & Cobham, 2008).  
 
Bocji, Greasley & Hickie (2008) betonar formell information som strukturerad och 
konsekvent och som används i bokslut och rapporter. De menar på att företag ofta 
använder sig av samma typ av grundläggande format vid skapandet av nya 
företagsrapporter. Detta är fördelaktigt eftersom detta underlättar för mottagaren i sin 
tur att på ett flexibelt sätt överblicka och notera intresseväckande faktorer. Curtis & 
Cobham (2008) menar att den formella informationen består av mer kvalitativ data 
och även dessa författare gör en koppling till ekonomisk information. Exempelvis kan 
genomsnittlig materiella kostnaderna beräknas utifrån ett dokumentregister som 
innehåller kvalitativ mätbar data så som materialinköp och antal producerade enheter. 
Den formella informationen kännetecknas av objektivitet och är skapad utifrån 
samhällsenliga regler (Curtis & Cobham, 2008).   
 
Formell information är av en mer strukturerad karaktär medan informell information 
beskrivs som ostrukturerad och bestående av huvudsakligen verbala konversationer. 
Informell information kännetecknas inte av särskilda regler gällande hur den skall 
bearbetas eller presenteras, vilket gör den mer flexibel (Bocji et al, 2008). Innehållet i 
informell information kan oftast beskrivas som mycket detaljrik men den kan dock 
bestå av en del bristfällig information, då framförandet till stor del består 
mou  öppna konversationer 
mellan exempelvis säljare och kund som får tillgång till värdefull information (Bocji 
et al, 2008).  
 

2.4.2 U tbyte av information  
Ett ömsesidigt utbyte av information där företagen besitter stor förhandlingskraft är 
ett relativt outforskat område (Kajüter & Kulmala, 2005). Mari Sako har utfört en 
studie om informationsutbytet mellan kund och leverantör. Hon menar att om kunden 
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matchar sin del av informationsutbytet med leverantörens, reduceras leverantörens 
misstankar att kunden skall agera opportunistisk. Med andra ord, ett utbyte av 
information mellan företag underlättar för samarbete mellan parter. Dock ökar 
sårbarheten när företag väljer att dela med sig av sin värdefulla 
affärsinformationinformation så som patentskyddat material.  
 
För att minska denna sårbarhet menar Sako (1998) att ett tvåvägs utbyte av (dyadiskt) 
informationsflöde minskar risken för informationsasymmetrin och utövandet av 
opportunistiskt beteende. Ford, Gadde, Håkansson (1998) diskuterar och utgår istället 
från att sårbarheten är beroende på komplexiteten i relationen. Det menar att 
informationsutbytets roll är beroende på hur pass komplex den befintliga 
kundrelationen är. Ju större komplexiteten upplevs vara, desto större upplevs i sin tur 
osäkerheten mellan kund och leverantör. Således borde motsatsen till en komplex 
relation vara en stabil och mer säker kund och leverantörsrelation. Enligt Ford et al. 
(1998) tillåts ett informationsutbyte av information när ömsesidig tillit och personligt 
partnerskap är uppfyllt. 
 

2.5 Asymmetr isk information 
Uppståndelsen av asymmetrisk information har sin grund i principal och 
agentförhållandet i den s.k. Agent teorin. Detta kännetecknas av situationer där ena 
parten besitter bristfällig information om den andra partens agerande samt en 
osäkerhet om dess handlande i vissa situationer (Anthony, 2006). Enligt Grossman-
Stiglitz paradoxen skulle ingen enskild aktör ha något behov av att skaffa information 
om en marknad var informationsmässigt effektiv. Detta innebär att marknadspriset 
skulle reflektera all väsentlig information (Grossman & Stiglitz, 1980). Enligt Frank 
(2009) förekommer det någon typ av asymmetrisk information på alla marknader 
idag. Detta uppstår när ena parten har mer information, vid förhandlingen eller under 
avtalet, än den andra parten.  
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2.6. Sammanfattande teorimodell 
För att sammanfatta teoriavsnittet och ge en översiktlig bild så har författarna valt att 
skapa en modell. 
 
	  

	  
Figur	  2	   	  Sammanfattande	  teorimodell	  

	  
I	   enlighet	   med	   Figur	   2	   vill	   författarna	   skapa	   en	   sammanfattande	   teorimodell	  	  
över	   kopplingarna	   mellan	   de	   olika	   teorier	   som	   belyst	   i	   den	   teoretiska	  
referensramen.	   Syftet med studien är att undersöka vilken affärsinformation som 
utbyts mellan två stora industriföretag i en dyadisk relation samt undersöka vilka 
faktorer som påverkar detta utbyte. Ramen för modellen beskriver det beroende som 
teorin lyfter fram samt informationsutbytet som sker mellan parter. Författarna måste 
även ha	   i	   åtanke	   att	   graden	   av	   informationsasymmetri	   kan	   påverka	   en	  dyadisk	  
relation	   mellan	   två	   industriföretag. Genom att  ha Earl & Hopwood´s (1980) 
modell i åtanke vill författarna se hur informationen skiljer sig mellan strategisk samt 
operativ nivå. Författarna vill också undersöka vilka faktorer som är viktiga för att ett 
sådant utbyte ska ske. För att detta ska vara möjligt kommer modellen att 
vidareutvecklas.  
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3. M E T O D 
 
I	   Detta	   kapitel	   redogör	   författarna	   för	   vilka	   metoder	   som	   använts	   vid	   studiens	  
framställning.	   I	   denna	  del	   presenteras	  metodval	   samt eventuella metodproblem för 
att stärka studiens trovärdighet. Avslutningsvis redogör författarna hur analysen av 
datainsamlingen kommer hanteras.	  

3.1 Metodsynsätt 
Ett aktörssynsätt fokuserar på att förstå de sociala helheterna och detta görs genom de 
enskilda aktörernas verklighetsbilder. I detta skede blir delarna väsentliga att förstå, 
d.v.s. utifrån LKABs leverantörsperspektiv och SSABs kundperspektiv, för att kunna 
skapa en helhet som går att analysera.  

3.2 Metodansats/Forskningsansats 
Bryman & Bell (2005) beskriver deduktion som den vanligaste föreställningen om ett 
förhållande mellan teori och praktik i samhället. Den har sin utgångspunkt i teorin där 
sedan forskaren härleder eller deducerar en eller flera hypoteser som sedan testas 
utifrån en empirisk granskning. Vidare kan studien utmynna i en kvalitativt synsätt 
(Bryman & Bell, 2005). Kvalitativ forskning lägger vikten vid verbala analyser och 
tolkningar av individen (Denscombe, 2000).  
 
Det är svårt att uppfatta studien som en entydig distinktion av det deduktiva 
angreppssättet eftersom hypoteser frångås helt. Däremot finns det en klar 
utgångspunkt i befintliga teorier där författarna hade för avsikt att testa dessa mot 
empirin och därför anses studien ha deduktiva inslag. Studie genomfördes med en 
kvalitativ ansats eftersom författarna ville fånga djupgående information från 
intervjupersonerna. 

3.3 L itteratursökning 
En litteratursökning i forskningssammanhang inkluderar vanligtvis tryckt material så 
som böcker, artiklar, rapporter men även elektronisk form som hittas på internet 
(Ejvegård, 2009). Via Luleå tekniska universitets databas Lucia gjordes sökningar 
efter tryckt material som bland annat rapporter, uppsatser och artiklar som behandlar 
liknande ämnen. Författarna har även fått tips på olika vetenskapliga artiklar från 
handledaren och dessa har sökts upp i Google Scholar. Sökningar har utgått ifrån 
följande sökord: Information, dyadisk relation, förhandling, ömsesidigt beroende, 
långsiktigt samarbete/relation. 

3.4 Val av fallföretag 
Studien är baserad på två stora industriföretag vars kund- och leverantörsrelation 
kännetecknas av en lång historia. Då författarna är födda och uppvuxna i Norrbotten 
är intresset givetvis stort för de ledande företagen i länet vilket är LKAB och SSAB.  
Studien fokuserades på SSABs verksamhet i Luleå på grund av att det underlättade 
för personliga intervjuer samt på grund av att författarna var intresserad av samarbetet 
som sker mellan SSAB Luleå och LKAB i Norrbotten.  
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Dessa stora industriföretag ansåg författarna kunde besvara studiens syfte då LKAB 
och SSAB befinner sig i en långsiktig relation där det sker ett utbyte av 
affärsinformation. Detta innebär att författarna hade möjlighet att studera vilka 
faktorer som påverkar informationsutbytet i en dyadisk relation.  

3.5 Urval 
Författarna har gjort ett noggrant medvetet urval av två intervjupersoner som lämpar 
sig bäst i en första kontakt. Snöbollstekniken grundar sig i att forskaren tar kontakt 
med ett mindre antal personer som lämpar sig för studiens ämne och dessa personer 
informera i sin tur om ytterligare intervjupersoner som kan vara av betydelse (Bryman 
& Bell 2005). Första kontakten med potentiella intervjupersoner i studien har varit via 
telefon och därefter har möten för personliga intervjuer bokats in. På grund av den 
begränsade tiden för studien har vi valt att genomföra fem stycken personliga 
intervjuer, tre intervjuer hos SSAB samt två stycken intervjuer hos LKAB.  
 
Urvalsprocessen började med att först kontakta Monica Wingsund, controller, 
stabsfunktionen Group Control vid LKABs huvudkontor. Hon gav tips om den 
försäljningsansvarige på LKAB som blev studiens första intervjuperson. Kontakten 
med den försäljningsansvarige gav oss ytterligare en nyckelperson som var 
planeringschef på södra omloppet.  
 
Genom det personliga kontaktnätet fick författarna tips om en inköpare på SSAB. Han 

å råmaterialavdelningen som gav 
oss ett tips på en ytterligare person med befattningen processingenjör. Alla dessa 
personer, både från LKAB och SSAB är i kontakt med varandra i en kund- och 
leverantörsrelation och därmed var de relevanta personer för studien. En förstudie 
visade att ingen ekonomisk information delas åt något håll, därför valde författarna att 
inte intervjua ekonomer eller ekonomichefer.  
 
För att skapa en större förståelse för intervjupersoner på respektive bolag har 
författarna konstruerat en modell där respektive bolag presenteras samt de 
intervjuades befattningar och ansvarsområden. Denna kan ses nedan i Figur 3. 
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Figur	  3-‐	  Intervjupersoner	  på	  respektive	  bolag	  

I Figur 3 avser ansvaret som strategisk inköpare över en varugrupp som heter råvaror. 
Detta är den största råvarugruppen och består av kol. Denne är också ansvarig för 
andra råvarugrupper som behövs i tillverkningen av stål. Den strategiska inköparen 
arbetar med framförhållning, långsiktighet, förhandling, avtalsskrivningar och 
uppföljningar. Vilket gör att denne har en hel del kontakt med LKAB. Chef över 
råmaterialavdelningen, på råjärn, har ansvar över den masugn som tillverkar råjärn. 
Detta ansvar berör samtliga anläggningar, byggnader samt bandgångar som tillhör 
intransporten av material till SSABs masugn. Processingenjören ansvarsområde är 
främst process frågor som berör masugnen samt är denne ansvarig för hur SSAB ska 
driva masugnen.  
 
På LKAB intervjuades försäljningsansvarig vars ansvarsområde är norra Europa 
vilket inkluderar norden. Planerinchefen på LKAB ansvarar för södra omloppet vilket 
innebär planeringsdelen av färdig produkt som skall fraktas från Malmberget till 
Luleå hamn.  

3.6 Datainsamlingsmetod 
I studien används intervjuer som datainsamlingsmetod. Enligt Denscombe (2009) är 
denna datainsamlingsmetod mer fördelaktig när specifika och mer komplexa 
situationer skall undersökas. Datainsamlingsmetoden bestod av intervjuer ur både ett 
kund- och leverantörsperspektiv. Med detta önskade författarna få fram en mer 
djupgående information och ur två synvinklar. Vilket gjorde det möjligt för 
intervjupersonernas egna åsikter, känslor, uppfattningar samt erfarenheter att lyftas 
upp. Detta är enligt Denscombe (2009) den metod som lämpar sig bäst för en djupare 
insikt.  
  
Vid utformandet av intervjuguiden valde författarna en semistrukturerad intervjuform 
då eftersom denna form gav den intervjuade möjligheten att besvara frågan fritt. Detta 
innebar att intervjuguidens struktur bestod av både  huvudfrågor samt av flertalet 
underfrågor. Fördelen med detta var att huvudfrågorna låg i fokus och besvarades 
samtidigt som det fanns möjlighet att ställa följdfrågor om något behövde utvecklas, 
eller om den intervjuade pratade bort sig från ämnet. 

	   SSAB	   LKAB	  

Inköpare 
(strategisk) 
 
Chef  
(Råmaterialavdelningen) 
 
Processingenjör 
(masugn) 

Försäljnings  ansvarig  
(norra  Europa)  
  
Planeringschef                
(södra  omloppet)  
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För att försäkra författarna om att den semistrukturerade intervjuguiden var av god 
kvalitet för studien utfördes två testintervjuer. En testintervju utfördes med en 
ekonom som tidigare arbetat inom  LKAB. Den andra testintervjun utfördes med vår 
handledare. Detta gjorde det möjligt för författarna att utveckla intervjuguiden 
ytterligare.  
 
Författarna använde bandspelare som ett hjälpmedel under intervjun. Detta för att 
säkerhetsställa att hela redogörelsen kom med. Enligt (Bryman & Bell, 2005) finns 
det flera fördelar med denna typ av hjälpmedel ett exempel är möjlighet att blicka 
tillbaka och försäkra sig om att hela sammanhanget belystes. En annan fördel är att 
analysen blir mer precis och förhindrar misstolkningar av svaren från de intervjuade.   

3.7 Metodproblem 
Forskningens trovärdighet kan inte tas för given utan detta måste bevisas på ett eller 
annat sätt. Genom att vara medveten och motbygga de risker och problem som 
uppstår vid val av metod kan forskaren öka studiens trovärdighet. (Denscombe, 2009)  
 
Genom att författarna som tidigare nämnt spelat in intervjuerna minskade risken för 
misstolkningar. Det som stärkt studien ytterligare var att författarna utgick från den 
teoretiska referensramen i utformningen av intervjufrågorna. Detta gjorde att varje 
teoretiska rördes. Under arbetets gång har studien haft sin utgångspunkt 
utifrån syftet och frågeställningarna. Detta medförde att valda intervjuteman var 
väsentliga för studien eftersom dessa kunde kopplas till nämnda teorier. Den 
geografiska platsen, d.v.s. närheten, har varit till studiens fördel eftersom det då 
funnits möjlighet att besöka alla intervjupersoner. Vid personliga intervjuer var det 
lättare att se intervjupersonernas ansiktsuttryck. Då det uppstod en situation där den 
intervjuade upplevdes osäker på en fråga var det möjligt författarna att avläsa detta.   
 
En annan fördel som reducerade risken för eventuella missförstånd var att författarna 
fick möjlighet till ett studiebesök på SSABs område i Luleå. Detta skapade en 
helhetsbild om hur produktionsprocessen såg ut hos SSAB samt den process som sker 
i samband med LKABs leverans av pellets. Författarna var mycket tacksamma för 
möjligheten och anser att studiebesöket bidrog till att ökad förståelse för de 
intervjumaterial som berörde samarbetet beträffande produktionsprocesser. 
 

3.8 Analysmetod 
Analysdelen   började   med   att   fem   personer   intervjuades   på   respektive   företag.  
Transkriberingen   började   med   att   författarna   skrev   ner   all   inspelad   material   och  
komprimerade  in  detta   var  kopplade  till  den  teoretiska  
referensramen.   I   Figur   2   presenteras   en   sammanfattande   teorimodell   som   ligger   till  
grund   för   de   förutbestämda   teman.   I   analysavsnittet,   se   Figur   4   presenteras   en  
utvecklad  modell  som  är  ett  resultat  av  analysarbetet.      
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4. E MPIRI 
	  
Empirin	  inleds	  med	  en	  sammanfattning	  av	  studiens	  två	  fallföretag.	  Vidare	  kommer	  
en	  sammanställning	  att	  presenteras	  av	  de	  personer	  som	  har	  intervjuats.	  	  
	  

4.1 L K A B 
LKAB är ett järnmalmsföretag som producerar och förädlar järnmalmsprodukter som 
sedan säljs främst till stålindustrin. Stålindustrin är koncentrerad till Europa dit 75 
procent av försäljningen går förklarade försäljningsansvarige. LKAB står för 90 
procent av järnmalmsproduktionen inom Europa (LKAB, 2012). Den 
försäljningsansvarige berättade att leveranser går även till Mellanöstern, Sydostasien 
och Asien i begränsade volymer och detta på grund av att fraktkostnaden för 
järnmalm historiskt sett varit en stor del av själva kostnaden. Därför har 
järnmalmsföretag alltid en geografisk fördel genom att leverera eller köpa av dem 
som är närmast. LKAB har försäljningsföretag i Luleå, Tyskland och Singapore. De 
levererar högförädlade järnmalmsprodukter och fokus ligger på att skapa mervärde 
för kunderna. Ur en global synvinkel är LKAB ett litet järnmalmsföretag som står för 
ca 1 procent av världsproduktionen. LKABs största enskilda kund är SSAB i Luleå 
och Oxelösund.  
 

(Försäljningsansvarig, LKAB). 
	  

4.2 SSA B 
SSAB är en unik men liten stålproducent ute i värden där de placerar sig på ungefär 
mellan en 30:e  eller 40:e plats. SSAB producerar kring fem miljoner ton per år vilket 
visar på att de är väldigt små jämfört med de riktigt stora stålproducenterna. De är en 
ledande producent av höghållfasta stål och deras produkter säljs över hela världen. 
SSABs höghållfasta stål bidrar till att slutprodukterna har en reducerad vikt jämfört 
med ordinära stål. SSABs produkter en ökad styrka samt en förlängd livslängd. De 
tillverkar nischstål och kvaliteter som inte så många andra i världen kan göra. 
Företaget är nischad till att vara en liten men en stark spelare och har varit 
världsledande i dessa stål i många år. För sin tillverkning köper SSAB in malm från 
LKAB och är till 100 procent försörjda av sin pelletsleverantör.  
 
Det är ovanligt att det finns en så stark knytning mellan två företag, oftast köper 

många europeiska leverantörer eller stålverk in från flera leverantörer i olika former 
 

4.3 Relationen 
Relationen mellan LKAB och SSAB har en lång historia. Från början fraktade LKAB 
malmen till SSAB med ren och ackja ner till kusten. Senare byggdes järnbanan som 
går hela vägen ner till SSAB. Relationen mellan SSAB och LKAB bygger på en 
strategi som innebär att företagen arbetar utifrån deras långsiktiga relation i ett nära 
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samarbete. Enligt den strategiske inköparen på SSAB kännetecknas relationen av 
konstruktiva lösningar som passar båda parter där en win-win situation uppstår. 
Företagen vill effektivisera relationen och hitta synergier eftersom båda är beroende 
av varandra. Den strategiske inköparen beskriver relationen till 95 procent positiv. 
Eftersom SSAB och LKAB är så pass bundna till varandra så är det 
ont men mest gott . Relationen beskrivs av båda företagen som god och fördelarna 
som försäljningsansvarige ser är dess långa historia som företagen delar vilket ger 
relationen styrka.  
 
Andra fördelar är att LKAB och SSAB är lika varandra. Detta ger goda 
förutsättningar för att föra diskussioner på grund av den kulturella likheten som finns, 
vilket underlättar vid förhandling exempelvis. Planeringschefen på LKAB nämner 
ytterligare fördelar i relationen som är förtroendet till varandra och den långa 
relationen samt den nämnda kulturella aspekten.  Detta gör det möjligt för parterna att 
delar viss konfidentiell information. Mötena får oftast ett bättre flöde  när de har 
tillit till varandra. 
 
Chefen på råmaterial nämner en nackdel med relationen vilket är känsligheten att 
endast ha en leverantör. Ett händelse-scenario skulle exempelvis vara att LKABs 
personal går i strejk vilket innebär att SSAB produktion når ett kritiskt skede. 
Fördelen är att kontakten mellan parterna gällande den dagliga leveransen fungerar 
mycket bra och att LKAB är goda på att lyssna. En nackdel som lyfts fram utifrån 
LKABs perspektiv är att de ibland tar varandra för givet. Enligt försäljningsansvarige 
får de inte glömma bort att de befinner sig i en affärsrelation. Det är viktigt att bägge 
parter tänker utifrån en kund och leverantörs relation och inte utifrån en 
vänskapsrelation, då det gäller att agera på ett professionellt sätt. Vidare förklarar han 
att idag finns det inga problem som är för stora för dem att lösa vilket är en styrka .  
 
Planeringschefen kommer i kontakt med LKAB på en operativ nivå i relationen. 
LKAB får en plan från SSAB med vad de ska leverera både årsvis och de närmaste tre 
månaderna. SSAB meddelar också hur stor kvantitet de vill ha och om det finns 
tillgängligt så bekräftar LKAB det. När LKAB gör sin planering av leverans då är det 
utifrån vad SSAB efterfrågar och senare utifrån vad de andra kunderna efterfrågar. 
LKAB har ett försörjningsansvar till SSAB och det innebär att de prioriteras först. 
Detta kan även bekräftas utifrån SSAB, att det existerar en relation där de prioriteras 
först.  
 
Hos SSAB är det chefen för råmaterialavdelningen som personligen sköter kontakten 
med LKAB när det handlar om veckovisa pelletsbeställningar. Är det beställningar 
under en längre tidsperiod exempelvis under en månad eller ett år så sköter 
inköpsavdelningen skrivandet av avtal och prisförhandlingar. Chefen för råmaterial är 
i kontakt med MTAB, tågföretaget som levererar LKABs pellets minst en gång i 
veckan gällande tågleverans. LKAB skickar ett till två tåg per dag till SSAB. Pellets 
fraktas sedan via band till en silo, där de kan lagra ca en till två och en halv dags 
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produktion. SSAB betalar per invägd pellets vilket är en stor fördel. 
Försäljningsansvarige på LKAB berättar att de flesta företag vill undvika att låsa upp 
kapital i ett lager på grund av osäkerheten på marknaden. 
 
Processingenjören beskriver relationen med LKAB i det stora hela bra. De är SSABs 
största leverantör oavsett om det räknar i ton eller kronor. SSAB är väldigt beroende 
av att få bra produkter ifrån LKAB.  
 
Planeringschefen förklarar att LKAB och SSAB hjälps åt väldigt mycket i sin relation 
och att det är närheten som är en klar fördel. Om LKAB sitter i ett läge där de har ett 
bekymmer så är det lätt att kommunicera med SSAB för att hitta en gemensam 
lösning. Detta är även något chefen för råmaterial lyfter fram under intervjun. De har 
alltid funnits en  jättebra ge- och ta dialog  i situationer där det gäller exempelvis tåg. 
En annan typ av dialog som finns mellan parterna är deras kommunikation gällande 
situationer där de behöver varandras hjälp. Enligt försäljningsansvarige finns det 
tillfällen där det sker ett ömsesidigt hjälpande där parter kan kommunicera för att 
tillsammans lösa problemet. Ett sådant unikt samarbete har inte LKAB med någon 
annan. Detta är något chefen för råmaterial också kan styrka eftersom SSAB alltid 
velat ha LKAB som sin leverantör.  
 

4.4 Beroende 
Samtliga intervjupersoner på SSAB uppgav att det finns ett beroende till LKAB. 
Chefen på råmaterial betonar att det finns ett beroende av LKAB hela tiden då SSAB 
inte har något existerande säkerhetslagar. Den strategiske inköparen beskriver att 
SSAB är ett av de mest effektiva företag i världen. De har nästan inga lager av pellets, 

ett 10 till 48 timmars lager sedan är pelletsen slut. En ytterligare orsak till varför 
SSAB i Luleå är extra beroende av LKAB är att de måste kunna lita på den pellets 
som levereras då SSAB får ett till två tåg per dag som inte hinner analyseras beskriver 
processingenjören.  
 
Den Försäljningsansvarige menar att LKAB vill skapa ett beroendeförhållande med 
sina kunder. Han beskriver att  att byta bort deras pellets . LKAB 
vill vara leverantör åt de kunder som köper in mycket pellets med detta menas att 
LKAB vill sälja en betydande mängd till deras kunder vilket motsvarar ungefär 30-40 
procent av det totala inköpet. LKAB vill skapa ett värde som är viktigt för kunden och 
som överträffar dess förväntningar. SSAB i sin tur köper in en mängd pellets som 
motsvarar 47 procent av de totala inköpen.  
 
Planeringschefen menar att företagen arbetar tillsammans och allting byggs efter vad 
som fungerar bäst i kundens process.  De kan se till varandras behov och ibland möts 
de halvvägs. Deras öppenhet leder till fler fördelar. Om LKAB och SSAB diskuterar 
ihop sig och exempelvis vill genomföra en förändring i Luleå hamn, så pratar de 
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gemensamt ihop sig och utnyttjar de storhetsfördelarna som båda företagen besitter. 
Är situationen som sådan att LKAB och SSAB vill genomföra en förändring i hamnen 
är det lättare för hamnen att fatta ett beslut när båda företagen vill det. Detta visar att 
LKAB och SSAB inte konkurrerar med varandra utan de hjälps åt. Enligt företagen 
finns det en typ av ömsesidigt beroende mellan varandra. 
 

4.5 Förhandling 
Försäljningsansvarige beskrev scenariot som sådant att man vet aldrig resultatet i en 
förhandling, de måste man först komma ihåg, en förhandling är en förhandling och 
den kan ta vägen vart som helst . Ena parten kan ha ett önskemål om vart de vill och 
motparten har i sin tur sina önskemål. Men på slutet måste de alltid enas om något och 
då är det ett givande och tagande och Det går inte att sitta som leverantör och säga 
nej, nej och åter nej då kommer vi aldrig överens .  
 
Det är viktigt att finna gemensamma lösningar på problemet och lyssna på kunden. 
Fokusen riktas då istället på vad LKAB som leverantör kan erbjuda på punkter de inte 
kan gå med på. Försäljningsansvarige menar på att det som LKAB och SSAB sitter 
och förhandlar om är otroligt stora belopp. LKAB har ett ansvar att se till att de kan 
leverera pellets till SSAB. Så att de i sin tur kan producera stål, sälja ut i världen och 
vara lönsamma. Försäljningsansvarige beskriver vidare att den geografiska platsen 
och tekniska samarbetet är två stora fördelar. Att utnyttja fördelarna för att skapa 
konkurrenskraft för svensk stålindustri är viktigt. 
	  
Enligt den strategiske inköparen har SSAB inte någon stor påverkan i en förhandling. 
Idag är SSAB prisföljare vilket betyder att de följer LKABs prisuppgörelser med 
deras största europeiska kunder. När LKAB har gjort upp priset med sina 
Europakunder, och priset blivit godkänt, så meddelar LKAB vilken prisbild detta 
resulterat i vilket SSAB väljer att följa. SSAB Luleå har inte något brett urval av 
alternativ då de inte har så många andra leverantörer att välja på. Järnvägen går ända 
fram från LKAB till SSAB och detta är en stor fördel. 

4.6 Information 
Den strategiske inköparen nämnde att informationsutbytet är uppdelat tre nivåer 
mellan LKAB och SSAB. Det är på teknikernivå så kallad grounded level , 
inköparnivå som är på medium level  samt direktörsnivå på high level . På 
teknikernivå pågår det ett dagligt informationsutbyte och detta sker exempelvis 
mellan de som beställer malmtågen och dem som levererar dessa. På inköparnivå har 
inköpare från SSAB kontakt med försäljare på LKAB och på direktörsnivån sker det 
ett informationsutbyte mellan cheferna på råvarugrupp och försäljare på LKAB.  
 
I de operativa förhandlingsmöten som sker mellan LKAB och SSAB går LKAB 
igenom vad de har levererat och vad de kommer att leverera i framtiden.  LKAB ser 
även ur kundens perspektiv och hur denne upplever det som levererats och vad 
kunden har för planer för framtida leveranser. LKAB tittar även på andra plan som de 
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skall arbeta med vilket kan innebära exempelvis behov av teknik och utveckling eller 
frågor kring önskemål om förändringar i logistikkedjan. Detta möte berör även frågor 
angående produktkvalitet samt forskning och utveckling, vilket innebär frågor om ny 
typ av pellets eller om kunden har behov av eventuella justeringar utifrån den 
pelletsanalys LKAB genomförts. Denna justering innebär att LKAB har möjlighet att 
göra förändringar som underlättar för SSABs restprodukthantering. Enligt chefen på 
råmaterial brukar LKAB också fråga SSAB om vad de tror om framtiden och vad 
SSAB har för krav på LKABs pelletskulor. På de operativa mötena brukar den 
yttersta ansvarige för pelletsen, som sitter i Oxelösund, vara delaktig samt den 
strategiska inköparen och chefen för råmaterialavdelningen från SSAB.  Från LKAB 
är bland annat planeringschefen för det södra omloppet och försäljningsansvarige. 
Den strategiska inköparen nämner också att det finns formella träffar med LKAB där 
grupper träffas och jobbar med framtidsfrågor. 
 
Planeringschefen belyser också de månadsvisa, veckovisa samt dagliga möten där det 
tas upp hur mycket som ska levereras de kommande tre månaderna. Möten som sker 
dagligen kan röra sig om snabb neddragning exempelvis om fickorna är fulla. 
Ytterligare möten LKAB anordnar är utvecklingsprojekt och har så kallade 
pelletsseminarium en gång per år där de bjuder in samtliga Norden kunder. Detta är 
möjligt eftersom LKABs kunder köper in samma typ av pellets och har ungefär 
samma typ av processer. Under detta seminarium berättar den Försäljningsansvarige 
går LKAB igenom vad som fungerar och vad som kan förbättras. 
 
Den strategiske inköparen berättade att företagen delar vissa kontinuerliga rapporter 
gällande inköp av pellets. Detta kan exempelvis vara efter varje månad då SSAB 
rapporterar hur många ton pellets som de förbrukat i masugnen. Det som läggs på 
vågarna betalar SSAB för och rapporterna skickas då vidare till LKAB om mängden 
ton material. Enligt försäljningsansvarige sker inget ekonomiskt informationsutbyte. 
Den typen av information håller de var och en för sig då SSAB är börsnoterade. 
Författarna frågade även SSAB om de kräver någon kostnadsinformation för 
exempelvis produktion men den strategiske inköparen förklarade att det inte sker 
något ekonomiskt utbyte. SSAB hade gärna tagit del av den informationen men det är 
företagshemligt så det finns ingen tillgång till det. 
	  
Enligt försäljningsansvarige sker det, utöver operativa informationsmötena, träffar där 
företagens VD:ar umgås i jämna mellanrum. Det sker även träffar på ledningsnivå, 
dock inte regelbundet som på VD nivå. Enligt LKAB finns Informationsutbyten som 
är mer informella. Enligt chefen på råmaterial sker detta i forma av studiebesök där 
personalen får besöka och ta del av varandras arbeten.  

 

4.7 Sammanfattande resultat 
För att skapa en överblick av empirin har författarna valt att lyfta ut fem stycken 
punkter som sedan skall lyftas in i analysen. 
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 Relationen mellan SSAB och LKAB bygger på långsiktighet och ett nära 

samarbete Detta kännetecknar deras dyadiska relation.   
 

 Det existerar ett ömsesidigt beroende mellan LKAB och SSAB. Ur SSABs 
kundperspektiv sker beroendet av den dagliga leveransen från LKAB. Utifrån 
LKABs leverantörsperspektiv innefattar beroendet ett försörjningsansvar mot 
SSAB för att kunna hålla de lovade leveranserna. Detta bekräftar en ömsesidig 
relation ur bådas perspektiv.   
 

 Ingen tydlig förhandling äger rum mellan företagen i samband med 
prissättning. Leverantören, LKAB, skapar en prisbild med sina europeiska 
kunder. Eftersom SSAB är en prisföljare väljer de att acceptera den prisbild 
som LKAB skapar. Inga prisförhandlingar sker därför i den dyadiska 
relationen, vilket också innebär att kunden inte har en betydande 
förhandlingsmöjlighet. 

 
 Utifrån empirin kan författarna se att den dyadiska relationen har 

informationsutbyten på operativa möten samt strategiska möten kopplat till 
inköp- samt VD nivå. 
 

 Det framkommer också att dyaden utbyter information som karakteriseras av 
formell- och informell information. 

 
	   	  



20	  
	  

5. A N A L YS 
	  
I	   detta	   kapitel	   analyseras	   de	   viktigaste	   resultaten	   som	   framkommit	   ur	   den	  
empiriska	  datainsamlingen	  tillsammans	  med	  den	  teoretiska	  referensramen.	  	  

 

5.1 Dyadiska relationer 
Studien indikerar på att det finns karaktäristiska drag så som nära samarbete och 
långsiktighet i LKAB och SSAB relation som baseras på Kraus & Lind (2007) teorier 
om interorganisatorisk relation. Författarna kan se ett tydligt mönster utifrån både 
LKAB och SSAB att långsiktighet och samarbete är tydliga karaktäristiska drag i 
relationen. Detta på grund av att företagens strategiska tänkande främst handlar om 
den långa relationen, där båda vill hi -
situationer. Dessa nämna faktorer kan kopplas till ett nära samarbete då företagen 
arbetar tillsammans i relationen. Parternas dessutom långa relation och gemensamma 
historia menar LKAB ger relationen en styrka. Utifrån deras syn på relation bekräftas 
även här att det finns ett nära samarbete och att detta i sin tur kan kopplas till de 
geografiska fördelar som SSAB besitter. De får sin pellets levererad av LKAB direkt 
tills sina silos samt att det inte behöver låsa upp något kapital i ett lager. Faktum att 
LKAB håller SSAB som prio en kund och att de har ett försörjningsansvar är 
ytterligare faktorer som kan kopplas till att ett nära samarbete existerar.  
 
Mellan SSAB och LKAB existerar relationer på flertalet nivåer, det är på VD nivå, 
inköp/försäljningsnivå, teknisk nivå produktion och planeringsnivå. Det nära 
samarbetet som Kraus & Lind (2007) nämner kan kopplas och återspeglas i flera 
nivåer mellan bolagen. Detta visar även på den nära samverkan som finns mellan 
bolagen och kan kopplas till teorin för vad som är typiskt för dyader, d.v.s. dess nära 
samverkan som Lind och Kraus (2007) också nämner. Ytterligare faktorer som 
styrker den dyadiska relationen är den långsiktiga relationen och närheten till 
varandra vilket är två starka fördelar som finns mellan LKAB och SSAB. Författarna 
Lind och Kraus nämner att en vertikal linje i dyadiska relationer innebär att fokus 
ligger på ett företag och dess kunder och leverantörer i en försörjningskedja vilket kan 
kopplas till SSAB och LKABs relation där samtliga intervjupersoner berättade att 
SSAB är till 100 procent försörjda av LKAB gällande pellets. 

5.2 Beroende 
Relationen mellan parterna är väldigt viktig och de intervjuade beskriver relationen 
som mycket god. SSAB betonar att det finns ett beroende av LKAB hela tiden då 
SSAB inte har något existerande säkerhetslager. LKAB förklarar att de i sin tur är 
beroende av att kunna leverera malm till SSAB då det har ett försörjningsansvar för 
SSAB som sin kund.  
 
De är ett av de mest effektiva företag i världen. De har näst intill inga lager av malm 

-in-
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dyadiska relationen, nämligen tidsaspekten. Dyaden fokuserar nämligen på den 
tidsmässiga samordningen där företagen samordnar sin produktion. Ytterligare ett 
särdrag som Hammarkvist (1982) nämner är kunskapsbasen som företagen får av 
varandra genom ett samarbete. En ömsesidig kunskapsbas gör det möjligt för parterna 
att se varandras behov, problem och möjligheter. Det finns en ständig dialog mellan 
bolagen på olika nivåer. Där ser LKAB efter SSABs behov genom att anordna 
operativa möten samt pelletsseminarium. Där det diskuteras om teknisk utveckling, 
framtida utsikter och vad kunden kommer att efterfråga från sin leverantör 
exempelvis. I relationen arbetar de också mot gemensamma lösningar och hjälper 
varandra vilket är en inställning som bägge parter har. Detta är ett unikt samarbete 
som LKAB inte har med någon annan kund. 
	  
Då SSAB som redan nämnt är beroende av LKAB på grund av att de inte har några 
säkerhetslager betyder det med andra ord att SSAB inte kan producera om pelletsen 
inte har levererats. LKAB i sin tur har ett försörjningsansvar och är beroende av att 
kunna leverera till SSAB. Utifrån Pfeffer & Salanciks (1978) förklaras ett sådant drag 
av ett socialt samspel att ena parten är beroende av den andra för att uppnå total 
kontroll över en åtgärd, vilket kan tydas utifrån studien. LKAB och SSAB 
tillsammans strävar efter konstruktiva lösningar som passar bägge parter. De vill även 
effektivisera relationen och finna synergier då de båda är beroende av varandra 
beskriver den strategiske inköparen. LKAB nämner att det är viktigt för dem att 
leverera pelletsen så att SSAB i sin tur kan producera och sälja stål ut i värden och 
vara lönsamma.  Detta kan kopplas till Pfeffer & Salanciks (1978) teori om att 
beroende karaktäriseras av två parter som tillsammans skapar ett resultat. Här finns 
det även kopplingar till Capaldo & Gianoccaro (2012) teori som beskriver ömsesidigt 
beroende som ett mönster att uppnå gemensamma önskade resultat.  
 
Studien visar på att det beroende som finns mellan LKAB och SSAB kan betraktas 
som ett beroende av en ömsesidig karaktär utifrån Macintosh teori (1994). LKAB vill 
skapa ett beroendeförhållande till sina kunder menar den försäljningsansvarige. Med 
detta menas att kunden skall köpa in en betydande mängd motsvarande 30 procent av 
det totala inköpet. SSABs inköp av pellets uppgår till 47 procent av de totala inköpen 
som sker. Framgången beskrivs i det ömsesidigt beroende ha sin grund i vilka 
informationsflöden som utlämnas bland parterna. Då samtliga intervjupersoner styrker 
att det förkommer ett flertal möten på olika nivåer och att informationen är av formell 
karaktär. Det sker även kontinuerligt med möten mellan LKAB och SSAB som består 
av månadsvisa, veckoliga samt dagliga möten. Detta kopplas till att informationen är 
från realtid och att den är av betydelse vilket Macintosh (1994) framför som en viktig 
faktor för informationens betydelse. LKABs och SSABs samspel när de levererar och 
tar emot produkter är också en annan mycket betydande del som ingår i det 
ömsesidiga beroendet. 
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5.3 Förhandling 
SSAB och LKAB är beroende av varandra blir målet att hitta en gemensam 
överenskommelse som båda parterna kan känna sig nöjd över.  Lindell (2008) 
förklarar också genom att kommunicera och diskutera hittas lösningar till problem 
vilket är uppståndelsen till en förhandling. Enligt den försäljningsansvarige kan en 
förhandling ta vägen vart som helst. Att kommunicera och finna lösningar på 
problemet kan kopplas till den försäljningsansvarige som menar på att LKAB kan ha 
ett önskemål och SSAB kan ha i sin tur ett önskemål om vart de vill. Men i slutänden 
måste parterna enas om något och då handlar det om givande och tagande, det gäller 

LKAB säga vad de istället kan erbjuda på de punkter de inte kan gå med på.  
Författaren Bergstedt-Sten (2003) menar en förhandling är bra och uppnår nöjda 
kunder när parterna har hittat en ömsesidig nytta där båda vinner något. För att 
åstadkomma en framgångsrik förhandling bör parterna ha en öppen dialog med tillit 
till varandra. En större förhandlingsnivå utmynnar i ett större flöde av 
informationsutbyte. LKAB menar att parterna tänker väldigt lika, de har väldigt lätt 
för att umgås och diskutera sinsemellan. Det finns heller inga kulturella skillnader 
vilket underlättar vid förhandlingar förklarar LKAB. Enligt LKAB kan SSAB även 
lämna ut information i förtroende till LKAB som i sin tur stannar där. Detta är en 
faktor som vidare kan kopplas till att det existerar en form av tillit till varandra i 
relationen. Planeringschefen lyfter även fram att när parterna kan dela denna typ av 
information leder detta till ett bättre flöde i deras sammankomster. Vilket kan kopplas 
till att det finns en viss öppenhet på olika plan i LKAB och SSABs dialog.   
 
Enligt SSAB har de inte någon förhandlingskraft gällande priser på malm. Utifrån 
Bergstedt-Sten (2003) har en förhandling oftast relativa styrkeförhållanden där ena 
parten har större förhandlingskraft än den andre. Detta är något som denna studien 
indikerar på, då LKAB genomför prisuppgörelser med sina största kunder ute i 
Europa och därefter levererar en prisbild som SSAB sedan följer. Denna pris situation 
kan kopplas till att ena parten besitter en större förhandlingskraft än den andra. 

5.4 Asymmetr isk information 
Som tidigare nämnt finns det relationer på flertalet nivåer mellan bolagen där det sker 
olika typer av informationsutbyten. Dock har författarna utifrån studien kunnat utläsa 
att det finns en förhandlingssituation där ena parten besitter mer information än den 
andra. Enligt Frank (2009) uppstår asymmetrisk information när ena parten har mer 
information, vid förhandlingen eller under avtalet, än den andra parten. Detta kan 
kopplas till situationen som berör prisförhandling där LKAB besitter mer information 
om prisbilden än SSAB. 

5.5 Information 
Som redan nämnt ses det ett mönster i studien att informationsutbyten sker på flertalet 
nivåer mellan bolag vilket samtliga intervjupersoner bekräftar. För att författarna skall 
kunna analysera de olika typer av information som delges mellan parter utgår studien 
från Earl and Hopwood´s (1980) modell. 
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Den ekonomiska informationen som delas mellan parter är enligt den strategiske 
inköparen kontinuerliga månadsrapporter om hur mycket ton pellets SSAB har 
förbrukat i masugnen. SSAB betalar då per invägd pellets och dessa rapporter skickas 
sedan vidare till LKAB. Detta kan kopplas till den formella rutinmässiga 
informationen som består av olika typer av ekonomiska rapporter. Utifrån en mer 
modern teori gällande tolkning av den formell information beskriver Curtis & 
Cobham (2008) att den består av en kvalitativ karaktär. Detta styrker ytterligare 
analysen att den rapporten som delas varje månad är en formell informationskälla. 
Utöver detta sker inget ytterligare informationsutbyte av ekonomiska rapporter mellan 
parter. 
 
Det sker även andra formella möten som innehar en formell standard. Mötet består av 
ett öppet möte där det tas upp alla typer av frågor, dock inte frågor som berör avtal 
eller priser. Karaktären på de frågor som diskuteras berör leveranser och hur kunden 
har upplevt det som levererats och vad kunden har för planer om LKABs leveranser i 
framtiden. Detta beskriver i stora drag det operativa mötet som LKAB har 
tillsammans med SSAB. Enligt SSAB och LKAB betraktas denna typ av 
informationsbyte som formell informationsutbyte, dock indikerar studien på att denna 
typ av information kan innehålla en viss informell karaktär, vilket kan hänvisas till 
Figur 4 och operativ nivå. Detta kan kopplas till Bocji, Greasley & Hickie (2008) som 
betecknar av formell information som strukturerad och konsekvent i 
bokslutsrapporter.  
 
Motsatsen till formell är informell information som består av verbala konversationer 
som inte baseras särskilda regler gällande hur denna typ av information skall 
redovisas eller presenteras. Pelletsseminarium kan också klassas till informell 
information av av icke-rutinmässig karaktär då detta seminarium innehåller 
produktutveckling och produktegenskaper. En annan typ av informationsdelning är 
den informella med rutinmässig bestående av den dagliga tåg leveransen. Denna kan 
kopplas till interna rapporter eftersom den består av en viss pappersform men enligt 
Earl & Hopwood (1980) är intern information utöver det ekonomiska systemet.  
Studien indikerar även på att ett ömsesidigt samarbete med problemlösningar finns 
vilket medför ett informationsutbyte mellan parter. Dessa ovanstående 
informationsutbyten kan i Figur 4 på operativ nivå. 
 
Utifrån (Earl & Hopwood, 1980) modell kännetecknas detta möte av både en formell 
och informell informationskälla. Informationen betecknas som formell utifrån de 
intervjuade då den innehåller protokoll samtidigt som den är av mer verbal karaktär 
som kan kopplas till informell icke-rutinmässig informationskälla. Utifrån Enligt 
Bocji, Greasley & Hickie (2008) kännetecknas informell informationen som detaljrik, 
bristfällig och av karaktären u  Men eftersom det i studien framgår att 
det finns protokoll och som är av formell karaktär kan det inte göras någon fullständig 
koppling till att det operativa mötet är av informell karaktär. 
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Ytterligare möten som kan karaktäriseras som informella informationsutbyten är 
bland annat att personalen från respektive bolag gör studiebesök hos varandra och 
detta är något som samtliga intervjupersoner lyfter. De på SSAB har sänt sin personal 
på studiebesök på LKABs pelletsverk och LKAB har i sin tur skickat sin personal till 
SSAB för att studera hur den andre arbetar.  Detta kan inbringa fördelar i bolagen som 
Bocji, Greasley & Hickie (2008) nämner kan konversationer mellan säljare och kund 
ge tillgång till värdefull information som är användbar till exempelvis nya 
produktutvecklingar eller andra förbättringar. Detta kan kopplas till flertalet av de 
möten som sker mellan parterna. Det operativa mötet och på pelletsseminarium samt 
på en strategisk nivå, vilket innefattar inköparnivå, direktörsnivå samt VD nivå. 
 
På LKAB nämner försäljningsansvarige att det också sker möten på ledningsnivå där 
man umgås och träffas vilket inte händer så ofta men ändå kan indikera på ett 
strategiskt möte mellan parter, vilket kan hänvisas till Figur 4 och strategisk nivå.  
Detta kan även tolkas som en typ av informell information där det finns liknelser till 
exempelvis affärsluncher eller andra sammanträden där informell information utbyts 
mellan parter. Icke rutinmässig informell information kännetecknas av verbala 
konversationer där spridning sker från mun till mun.   

5.6 Modell för utbyte av affärsinformation 
Författarna har skapat en informationsmodell utifrån Earl and Hopwoods (1980) 
informationsprocessmodell. Eftersom information kan skilja sig på operativ- samt 
strategisk nivå så har författarna valt att anpassa modellen för en dyadisk relation. 
Figur 4 är en utvecklad modell, konstruerad och anpassad för att göra det möjligt att 
presentera studiens resultat utifrån dess syfte och undersökningsfrågor. Den 
vidareutvecklade modellen innehåller en operativ och strategisk nivå, formell- och 
informell samt rutinmässig och icke rutinmässig information.  
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Figur	  4.	  Utbytet	  av	  affärsinformation	  mellan	  två	  stora	  industriföretag.	  

	  
I Figur 4 på strategisk nivå har författarna placerat formell information som 
försäljningsrapporter vilket innebär att kunden skickar in månadsvisa rapporter om 
mängden material. På Informell information finns två stycken möten där en utifrån 
studien beskrivs som rutinmässig medan träffar på ledningsnivå sker sporadiskt.  
 
I Figur 4 på operativ nivå har författarna valt att placerat det operativa möte under 
formell rutinmässig information. Detta grundas på att mötet innehåller formell 
information i form av ett protokoll samt att mötet sker kontinuerligt. Då det operativa 
mötet även innehåller informellt material så som framtida önskemål och diskussionen 
som berör leveranser har författarna valt att dela in det operativa mötet i både formell 
och informell information.  
 
Formell icke- rutinmässig information är utvecklingsseminarium som innehåller 
diskussioner angående produktkvalitet samt produktegenskaper av företagets 
levererade produkter tillsammans med kund. Det sker även icke- rutinmässiga 
studiebesök där industriföretagen delar informell information i form av att besöka 
respektive företags arbetsplats. I denna informella, icke- rutinmässiga rutan sker även 
ett samarbete gällande problemlösning vilket innebär att industriföretagen utbyter 
information i situationer där de kan hjälpa varandra. 
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6. SL U TSA TSE R 
	  
	  
I det sista kapitlet presenteras studiens slutsats. Här kommer författarna besvara syfte 
och de undersökningsfrågor som ställts. Detta kapitel följs sedan av en avslutande 
diskussion. 
	  

Vilka faktorer påverkar utbytet av formell och informell affärsinformation 
mellan två stora företag i en dyadisk relation? 

 
Enligt studiens resultat påverkas utbytet av formell och informell affärsinformation 
främst av ömsesidigt beroende och faktorer som är innestående i en dyadisk relation 
så som långsiktighet och ett nära samarbete. Ett ömsesidigt beroende är betydelsefullt 
då studiens resultat visar på ett större utbyte av affärsinformation. Företagen har 
ständigt kontakt med varandra på flertalet nivåer vilket påverkar både formellt och 
informellt utbyte av affärsinformation. En faktor som långsiktighet är viktig på grund 
av att det ger relationen en unik styrka. Det nära samarbetet har också betydelse då 
det skapar möjligheter för företagen att hjälpa varandra i olika situationer samt att 
företagen tillsammans kan skapa stordriftsfördelar. En annan faktor som framkom 
under studiens gång är att ena företaget är börsnoterat vilket påverkar utbytet av 
formell information eftersom det inte är tillåtet för ett börsnoterat företag att utbyta 
ekonomisk information.  
 
Något mindre betydelse har förhandling som berör prissättning eftersom studiens 
resultat visar på kunden inte kan påverka priset. Det uppstår en form av 
informationsasymmetri då leverantören har tillgång till mer information är kunden. 
Eftersom leverantören överlämnar en prisbild som kunden väljer att följa existerar det 
därmed ingen förhandlingsmöjlighet.  
 

Hur skil jer sig utbytet av affärsinformation på operativ samt strategisk nivå 
mellan företagen? 

 
En viktig skillnad i studien verkar vara att affärsinformationen på den operativa nivån 
består av utvecklingsseminarium, operativa möten och informella studiebesök. På den 
strategiska nivån består utbytet enligt studiens resultat av affärsinformation i form av 
rutinmässiga träffar på VD nivå samt icke rutinmässiga på ledningsnivå. En annan 
skillnad som framkommer är formella försäljningsrapporter som utbyts månadsvis på 
strategisk nivå. Medan på operativ nivån består den formella informationen av 
protokoll som används regelbundet i operativa möten.   
 
Författarna har utifrån studiens resultat kunnat utläsa ett samarbete mellan strategisk 
samt operativ nivå internt inom industriföretagen men även mellan de två 
industriföretagen. Detta innebär att personer på den strategiska nivån även är 
delaktiga i operativa möten samt utvecklingsseminarier.   
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6.1 Avslutande diskussion 
Avslutningsvis utvecklades en modell av författarna som beskriver 
informationsutbytet mellan två stora industriföretag i en dyadisk relation. Eftersom få 
studier är gjorda inom området behövs det ytterligare utveckling av 
informationsmodeller som är anpassade till en dyadisk relation. Utifrån studiens 
resultat sker det inte något större utbyte av ekonomisk information som författarna 
tidigare trott, vilket har sin grund i att SSAB var ett börsnoterat företag. Detta blev en 
ny faktor som påverkar informationsutbytet av formell och informell 
affärsinformation mellan två stora företag i en dyadisk relation.	  	  	    
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BI L A G A 1, IN T E R VJU G UID E SSA B 
	  
Bakgrund 

1. Vad är din befattning inom SSAB?  Och vilket är ditt ansvarsområde? 
2. Hur länge har arbetat på denna position du har idag?  
3. Beskriv SSABs verksamhet i korta drag.  

Relationer och Dyader 
4. Beskriv er relation med L K A B 

Följdfrågor: 
5. Hur länge har det funnits en relation mellan er och LKAB? Beskriv.  
6. Hur ser er leverantörsrelation ut med LKAB idag? Beskriv. Följdfråga: 

Kännetecknas er relation av långsiktighet eller av mer ytliga kontakter?  
7. En fråga gällande inköp av råmaterial, hur stor andel av era totala inköp består 

av råmaterial från LKAB?  
8. LKAB som vi förstår, anpassar sin produkter efter era önskemål som kund. 

Beskriv i korta drag hur anpassningen sker. Vad krävs av er och vad krävs av 
LKAB för att anpassningen skall fungera?  Vilken typ av informationsutbyte 
krävs för att anpassa sina processer till varandra? för- och nackdelar med 
detta?  

9. På vilket sätt i er relation kan ni hjälpa varandra? Och på vilket sätt kan ni 
samverka för att tillsammans bli starkare?   

10. Finns det några fördelar och nackdelar med relationen? Kan du nämna några 
exempel? 

11. På vilket sätt i er relation kan ni hjälpa varandra? Och på vilket sätt kan ni 
samverka för att tillsammans bli starkare?  

Ömsesidigt beroende 
12. Hur viktig är L K A B som leverantör för er?  

Följdfrågor: 
13. Hur ser er produktionskedja ut?  Vad krävs av er och SSAB för att hela 

produktionsledet skall bli effektivt? Beskriv. 
14. Anpassar ni er något efter er leverantör? Beskriv en sådan situation där 

anpassning förekommer. 
15. Hur upplever ni er förhandlingskraft gentemot LKAB? Har ni stor påverkan i 

en förhandling?  

 

 

 

 



	  
	  

Information 
16. Vi är intresserade hur man samarbetar framgångsr ikt i en leverantör- 

och kund relation. V ilka informationsflöden är betydande för ert 
samarbete? 
Följdfrågor: 

17. Är det något ni vill förbättra? Hur? Kan du beskriva på vilket sätt? 
18. Pågår det några projekt som handlar om att förbättra informationsutbytet? 

Beskriv.  
19. Är det någon typ av information som är extra viktig för er att ta del av eller 

lämna ut? 
(Vi är inte intresserade av era dokument utan vi är intresserade av hur ni 
arbetar.)  
Hur fungerar det när ni förhandlar? Ge gärna ett exempel? Beskriv processen. 
Från den första kommunikationen till ett avtal.  

20. Finns det någon ekonomisk information som kontinuerligt delas mellan er och 
LKAB? tex månadsrapporter. Eller annan information utöver det offentliga.    

21. Kräver ni någon ekonomisk information av LKAB? Kan ni som kund begära 
kostnadsinformation av LKAB, exempelvis specifik intern 
kostnadsinformation för produktion eller vid nya investeringar mellan er och 
LKAB exempelvis.  

22. Anser ni att det finns ett ömsesidigt informationsutbyte? Beskriv. Eller är det 
så att endast ena parten begär information från den andra? Exempelvis att 
SSAB endats begär information utav er? 

23. Vad finns det för för- och nackedelar med informationsutbytet?  
24. Finns det någon ytterligare information som delas? Om ja, vilken typ?  
25. Finns det informella träffar eller sammankomster som underlättar ert 

samarbete med LKAB? har du nåt exempel? exempel inte bara vid 
förhandlingar tex event, affärsluncher osv. Olika typer av sammankomster där 
fokus ligger på att skapa en bättre kund och leverantörsrelation.  

26. Är det något viktigt vi glömt att fråga som du anser bör lyftas upp i denna 
intervju? 

	    



	  
	  

BI L A G A 2, IN T E R VJU G UID E PR O C ESSIN G E NJÖ R SSA B 
 
Bakgrund 

1. Vad är din befattning inom SSAB?  Och vilket är ditt ansvarsområde? 
2. Hur länge har arbetat på denna position du har idag?  
3. Beskriv SSAB´s verksamhet i korta drag 

Relationer 
4. Beskriv er relation med L K A B.  

Följdfrågor: 
5. Hur ser din relation ut med LKAB?   
6. Hur kommer du i kontakt med LKAB? Beskriv i vilka situationer. Finns det 

andra situationer?  
7. På vilket sätt i er relation kan ni hjälpa varandra? Och på vilket sätt kan ni 

samverka för att tillsammans bli starkare?  

Ömsesidigt beroende 
8. Hur viktig är L K A B som leverantör för er? 

Följdfrågor: 
9. Finns det något ömsesidigt beroende av varandra? Exempelvis i processen? 
10. Finns det något samarbete på forskningsnivå där ni tillsammans arbetar för 

framtida överlevnad? Sker det något ömsesidigt informationsutbyte?  

Information 
11. Vilket informationsutbyte sker mellan SSA B och L K A B? 

Följdfrågor: 
12. Har ni anpassat er verksamhet efter LKAB? Såfall beskriv i korta drag hur 

anpassningen sker. Vad krävs av er och vad krävs av SSAB för att 
anpassningen skall fungera?  Vilken typ av informatiosutbyte krävs för att 
anpassa sina processer till varandra? för- och nackdelar med detta?   

13. Hur ser er produktionskedja ut med LKAB? Vilken information krävs av er 
och vilken information krävs av LKAB för att produktionsledet skall bli 
effektivare?   

14. Tar du del av någon typ av ekonomisk information i ditt arbete, exempelvis 
kostnadsinformation? Ett exempel på kostnadsinformation kan exempelvis 
vara information rörande produktionskostnader.   

15. Finns det någon annan typ av information gällande erat sammarbete som ni 
delar? Exempelvis kan vara vid repstop.  

16. Sker det något informellt informationsutbyte med LKAB i ditt arbete?  
17. Förekommer det några informella träffar eller sammankomster som 

underlättar ert sammarbete med LKAB?  Är det något du är delaktig i? 
Beskriv. 

18. Är det något viktigt vi glömt att fråga som du anser bör lyftas upp i denna 
intervju? 

	    



	  
	  

BI L A G A 3, IN T E R VJU G UID E L K A B 
 
Bakgrund 

1. Vad är din befattning inom LKAB?  Och vilket är ditt ansvarsområde? 
2. Hur länge har arbetat på denna position du har idag?  
3. Beskriv LKAB´s verksamhet i korta drag.  

Relationer och Dyader 
4. Beskriv er relation med SSA B 

Följdfrågor: 
5. Hur länge har det funnits en relation mellan LKAB och SSAB? Beskriv.  
6. Hur ser er kundrelation ut med SSAB idag? Beskriv. Följdfråga: 

Kännetecknas er relation av långsiktighet eller av mer ytliga kontakter?  
7. Har kundrelationen med SSAB någon påverkan på er marknadsposition?  
8. Vilka produkter säljer ni till SSAB?  
9. Vi är medvetna om att Ni anpassar era produkter till SSAB . Beskriv i korta 

drag hur anpassningen sker. Vad krävs av er och vad krävs av SSAB för att 
anpassningen skall fungera?  Vilken typ av informatiosutbyte krävs för att 
anpassa sina processer till varandra? för- och nackdelar med detta?  

10. På vilket sätt i er relation kan ni hjälpa varandra? Och på vilket sätt kan ni 
samverka för att tillsammans bli starkare?   

11. Finns det några fördelar och nackdelar med relationen? Kan du nämna några 
exempel.  

Ömsesidigt beroende 
12. Hur viktig är SSA B som kund för er? Beskriv 

Följdfrågor: 
13. Hur ser er produktionskedja ut?  Vad krävs av er och SSAB för att hela 

produktionsledet skall bli effektivt? Beskriv. 
14. Anpassar ni er på något annat sätt utöver produkt efter er kund? Beskriv en 

sådan situation där anpassning förekommer. 
15. Hur upplever ni er förhandlingskraft gentemot SSAB? Har ni stor påverkan i 

en förhandling? Och med det menas har ni stor fördel som leverantör jämfört 
mot andra gruvbolag? (närhet & järnhalt) 

Information 
16. Vi är intresserade hur man samarbetar framgångsrikt i en leverantör- och kund 

relation. Vilka informationsflöden är betydande för ert samarbete? 
Följdfråga: 

17. Är det något ni vill förbättra? Hur? Kan du beskriva på vilket sätt? 
18. Pågår det några projekt som handlar om att förbättra informationsutbytet? 

Beskriv.   
19. Är det någon typ av information som är extra viktig för er att ta del av eller 

lämna ut? 
(Vi är inte intresserade av era dokument utan vi är intresserade av hur ni 
arbetar.)  



	  
	  

Hur fungerar det när ni förhandlar? Ge gärna ett exempel? Beskriv processen. 
Från den första kommunikationen till ett avtal.  

20. Finns det någon ekonomisk information som kontinuerligt delas mellan er och 
SSAB? tex månadsrapporter. eller annan information utöver det offentliga.    

21. Sker det något utbyte av ekonomisk information på SSABs begäran? Kan 
kunden begära kostnadsinformation exempelvis specifika kostnadskalkyler för 
produktion som är behovs-styrda.  Vid nya investeringar mellan er och SSAB. 

22. Anser ni att det finns ett ömsesidigt informationsutbyte? Beskriv. Eller är det 
så att endast ena parten begär information från den andra? Exempelvis att 
SSAB endast begär information utav er?     

23. Vad finns det för- och nackdelar med informationsutbytet?  
24. Finns det någon ytterligare information som delas? Om ja, vilken typ?  
25. Förekommer det informella träffar eller sammankomster som underlättar ert 

samarbete med SSAB? har du nåt exempel? exempel inte bara vid 
förhandlingar tex event, affärsluncher osv. Olika typer av sammankomster där 
fokus ligger på att vårda kundrelationen. 

26. Är det något viktigt vi glömt att fråga som du anser bör lyftas upp i denna 
intervju? 
 

 


