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Sammanfattning  

Tidigare forskning har påvisat vilken positiv verkan olika sorters samarbeten har på 

innovationer. Interorganisatoriska samarbeten är ett samlingsnamn för olika typer av 

samarbeten mellan organisationer och dessa kan exempelvis vara nätverk, allianser och 

forsknings- och utvecklingssamarbeten där det sistnämnda behandlas i vår studie. 

Organisationer som är involverade kompletterar varandra istället för att konkurrera med 

varandra. Interorganisatoriska samarbeten uppstår när organisationer söker effektivitet och 

konkurrensfördelar. Genom att ingå i ett interorganisatoriskt samarbete uppstår en 

samarbetsfördel som uppnås genom att organisationerna kan tillverka och bistå med olika 

faktorer som andra organisationer inte kan eller har möjlighet till.  

Syftet med vår uppsats är att analysera hur styrformen ser ut inom interorganisatoriska 

samarbeten och vilka de väsentligaste aspekterna är inom samarbeten. Vi genomförde en 

fallstudie av de olika samarbetande parterna i samarbetsprojektet PRISMA. Vi valde att 

fokusera på processinnovationer och vilken inverkan interorganisatoriska samarbeten har på 

processinnovationer då denna typ av innovationer förekommer inom processindustrin. Det 

visade sig att parterna i samarbetsprojektet PRISMA anser att förtroendeaspekten är mycket 

viktig i samarbetet. Det som är utmärkande i vår studie är att parterna i PRISMA fann att det 

viktigaste med samarbetet är att parterna kan dra lärdom av varandras kunskaper.   



  

Abstract 

It has been proved in previous researches that collaborations provide many kinds of positive 

effects on innovations. An inter-organizational relationship is a generic term for different 

kinds of collaborations between organizations, these collaborations can for example be 

networks, alliances, research- and developments projects where the last mentioned is 

discussed in this paper. Organizations who are involved in collaborations are supporting each 

other rather than competing against each other. Inter-organization relationships arises when 

organizations seeks to make more effective work and competitive advantage. By entering an 

inter-organization relationship advantages will be gained because the organizations can 

support each other with different types of assets and resources that other organizations who 

are not in a relationship don´t have. 

The main object of this paper was to analyze how the management works in an inter-

organization collaboration and which the most important aspects are to succeed in 

collaborations. We did a case study with the collaborative in a project called PRISMA, who is 

a project aimed to obtain process innovations. We chose to focus on process innovations and 

which effect inter-organization relationship has on process innovations, this type of 

innovation often occurs in the process industry. When putting together a relationship like 

PRISMA it appeared from our interviews with the parties concerned and our conclusion that it 

is very important for the organizations to trust each other. Another interesting thing from our 

study is that the organizations in PRISMA find it very important that the organizations can 

learn something from each other. 
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1. Inledning 

Detta kapitel börjar med att bakgrunden beskrivs vilken förklarar innovationers innebörd. En 

problemdiskussion fortsätter sedan med en förklaring av interorganisatoriska samarbeten och 

vad det finns för fördelar och nackdelar med dessa, vilket leder till styrningens betydelse i 

samarbeten. Denna diskussion mynnar sedan ut till studiens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

En innovation är enligt Taatila, Suomala, Siltala och Keskinen (2006) ett resultat av en 

tankeprocess och är därmed en produkt som härstammar från människans tankar. En 

innovation behöver dock inte vara en produkt utan kan även vara en tjänst eller att en befintlig 

produkt används på ett nytt sätt. Det finns olika typer av innovationer och teorin skiljer mellan 

inkrementell innovation och radikal innovation. Med en inkrementell innovation menas att en 

ny egenskap läggs till i en redan existerande produkt medan en radikal innovation är en helt 

ny produkt. Författarna skriver att teorin även skiljer på processinnovation, produktinnovation 

och organisationsinnovation. En processinnovation uppstår då en produkt kan produceras med 

mindre resurser. Produktinnovation innebär en förbättring av en existerande produkt eller 

utveckling av en helt ny produkt. Organisationsinnovationer är nya former av organisationer 

som till exempel interorganisatoriska samarbeten.(ibid) Tidigare forskning har påvisat vilken 

positiv verkan olika sorters samarbeten har på innovationer (Taatila et al, 2006). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Interorganisatoriska samarbeten är ett samlingsnamn för olika sorters samarbeten mellan 

organisationer. Dessa samarbeten kan exempelvis vara nätverk, allianser och forsknings och 

utvecklingssamarbeten där det sistnämnda analyseras i denna studie. Ett interorganisatoriskt 

samarbete kan enligt Huxman (1993) beskrivas som ett samarbete mellan olika 

organisationer. Författaren menar vidare att organisationerna som är involverade ingår i 

symbios med varandra som innebär att de kompletterar varandra istället för att konkurrera mot 

varandra. Enligt Todeva och Knoke (2005) uppstår interorganisatoriska samarbeten när 

organisationer söker effektivitet och konkurrensfördelar. Genom att ingå i ett 

interorganisatoriskt samarbete menar författarna att organisationer undviker både 

marknadsosäkerheter och hierarkiska stelheter.  

 

Genom att ingå i ett interorganisatoriskt samarbete uppstår det en samarbetsfördel som uppnås 

genom att organisationerna kan tillverka och bistå med olika faktorer som andra 

organisationer inte kan eller har möjlighet till (Huxman, 1993). Organisationer kan enligt Van 

der Meer-Kooistra och Vosselman (2000) exempelvis överlåta en del av produktionen till 

andra parter för att på så sätt samla fördelar. Interorganisatoriska samarbeten kan enligt 

Todeva och Knoke (2005) generera kollektivt socialt värde i form av organisatorisk prestige, 

rykte och status. Zhu, Kraemer, Gurbaxani och Xin Xu (2006) menar att organisationer vill 



2 

 

ingå i ett interorganisatoriskt samarbete eftersom samarbetet har en positiv inverkan på 

kostnaderna som minskas. Detta är ett viktigt argument för forsknings och 

utvecklingssamarbeten där organisationer samarbetar för att minska kostnaderna. Författarna 

menar vidare att organisationer kan ingå i samarbeten för att underlätta samarbetet med deras 

leverantörer och kunder men även för att erhålla produktionsfördelar (ibid).  

 

Det finns flera fördelar med samarbeten mellan organisationer men även nackdelar som att 

olika organisationer kan ha olika arbetssätt, olika intressen samt olika företagskulturer, vilket 

kan försvåra arbetet och orsaka konflikter (Berggren & Lindkvist, 2001).  En nackdel är även 

att det är svårt att uppnå prestationsresultat med interorganisatoriska samarbeten då de flesta 

samarbeten är avsiktligt kortlivade och är designade till att endast uppnå begränsade syften 

(Todeva & Knoke, 2005). Det är enligt Berggren och Lindkvist (2001) svårt att hantera 

interorganisatoriska samarbeten då det gemensamma projektet ägs av olika självständiga 

organisationer och styrningen kan därför bli mer komplicerad. De olika organisationerna kan 

inte enbart fokusera på det gemensamma projektet utan måste även lägga fokus på de 

samarbetande parterna.(ibid) Organisationerna kan även ha olika intressen vilket kan öka 

komplexiteten med styrningen (Kamminga & Van der Meer-Kooistra, 2007). Det är därför 

viktigt med styrning i ett interorganisatoriskt samarbete som motiverar de olika 

organisationerna i samarbetet att uppnå önskvärda eller förutbestämda resultat (Dekker, 

2004). 

 

Styrning inom interorganisatoriska samarbeten är enligt Van der Meer-Kooistra och 

Vosselman (2000) invecklade då det är svårt att hantera och kontrollera all den information 

som finns tillgänglig från organisationerna. Forskare har enligt Marshall (2004) utvecklat 

olika riktlinjer och mått för hur man framgångsrikt kan styra interorganisatoriska samarbeten. 

Författaren menar att en del av arbetet gäller att noggrant planera och systematisk 

implementera för att nå framgång. Interorganisatoriska samarbeten som verkar under 

uppkommande stadier av innovationer och nya företagskreationer föreslår att organisationer 

kan avsluta relationerna om någon av organisationerna upptäcker att samarbetet inte är 

relevant för framtida planer. De olika organisationerna kan välja att avsluta samarbetet om 

inte deras syften stämmer överens. (ibid) 

 

Det finns ett flertal olika typer av innovationer och i denna studie har vi valt att fokusera på 

processinnovationer och vilken inverkan interorganisatoriska samarbeten har på 

processinnovationer då dessa innovationer ofta förekommer inom processindustrin. Forskning 

har påvisat att samarbeten mellan organisationer har en positiv inverkan på innovationer. I 

denna studie ska vi analysera hur interorganisatoriska samarbeten påverkar 

innovationsprojekt. Det finns både fördelar och nackdelar med olika samarbeten. Fördelar kan 

vara kostnadsminimeringar och tillgång till kompetens och resurser och nackdelar kan vara 

olika intressen hos organisationerna. Inom de interorganisatoriska samarbetena är det viktigt 

med en god styrning för att samarbetet ska uppnå de mål och resultat som är uppsatta. Detta 

leder fram till studiens syfte. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att: 

• beskriva styrning inom ett interorganisatoriskt samarbetsprojekt 

• analysera hur de olika organisationerna uppfattar styrning 

• identifiera vilka aspekter som anses mest betydelsefulla i ett interorganisatoriskt 

samarbetsprojekt 
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2 Metod 
I detta kapitel redogörs vilka arbetssätt och metoder som har använts. Metodkapitlet börjar 

med beskrivning av metodansats som följer av val av bransch, val av undersökningsföretag, 

litteraturstudie och datainsamlingsmetod. Slutligen beskrivs de problem som uppstod vid 

undersökningen. 

 

2.1 Metodansats 

Vi vill med studien analysera hur styrformen ser ut inom interorganisatoriska samarbeten och 

analysera de väsentligaste aspekterna inom samarbeten. I dagens samhälle ingår flera 

organisationer i olika samarbeten som exempelvis nätverk och för flera olika anledningar. 

Intressanta frågor är; vilka är det som styr i samarbetet och vad är betydelsefullt i samarbeten? 

För att kunna besvara vårt syfte har vi valt att göra en fallstudie. Fallstudie är den strategi 

enligt Yin (2003) som är att föredra då syftet på vår studie är av en undersökande och 

explorativ karaktär. Då vi har liten kontroll över händelser och när fokus ligger på nutida 

fenomen i verkliga livet är tillämpning av fallstudie att föredra. Denna typ av fallstudie är av 

analyserande karaktär Den analyserande fallstudiemetoden tillåter forskare att få djup men 

även holistiskt och meningsfull förståelse av komplexa händelser vilket är viktigt därför att 

området vi valt att studera kännetecknas av viss komplexitet. (ibid)  

 

Det finns enligt Denscombe (2000) två tillvägagångssätt när man bedriver forskning. Dessa 

tillvägagångssätt är kvantitativ forskning eller kvalitativ forskning. Den kvalitativa metoden 

är förankrad i verkligheten och kan hantera komplexa situationer. Metoden har förmågan att 

uppfatta ord som det centrala i analysen, till skillnad mot den kvantitativa som ser siffror som 

det mest centrala. (ibid) Då fokus i studien ligger på interorganisatoriska samarbeten och 

styrning vill vi uppnå ett djup i dessa nyckelbegrepp och analysera hur de fungerar i 

praktiken. Därför lämpar det sig att använda en kvalitativ metod. Vi har använt oss av 

intervjuer vilket görs i kvalitativ forskning och metoden förknippas ofta med småskaliga och 

djupgående studier vilket stämmer bra in på vår fallstudie.  

 

2.2 Val av bransch 

Syftet i denna studie är som nämnt tidigare att analysera hur styrning fungerar inom 

interorganisatoriska samarbeten mot innovationer. Vi har valt att analysera samarbeten och 

innovationer inom processindustrin för att analysera hur styrningen fungerar eftersom den 

industrin skiljer sig mycket från andra typer av industrier. Processindustrin är även intressant 

att titta närmare på ur innovationssynpunkt då det är en industri under ständig utveckling. 

Enligt Fransoo och Rutten (1994) skiljer processindustrin sig från andra industrier genom att 

de har en storskalig och automatiserad förädling av råvaror. Författarna menar vidare att 

processindustrin kräver en omfattande mängd av råvaror vilket innebär en stor 

kapitalbindning och därmed höga kapitalkostnader. Planeringen av processflödet är därför 

viktigt. Processerna kan antingen vara fortlöpande eller i serier och kräver vanligtvis sträng 
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processkontroll och höga kapitalinvesteringar vilket gör det viktigt att ingå i samarbeten där 

kostnader delas mellan parterna. Processerna kan endast bli utförda effektivt genom att 

använda stora installationer vilka tenderar till att vara mycket kostsamma. Processindustrier 

får oftast deras råmaterial från gruvor eller från jordbruksindustrier. (ibid) Inom 

processindustrin är det enligt Lager och Hörte (2002) mycket viktigt att vara kostnadseffektiv 

när det gäller att kunna konkurrera, detta beroende på hur effektiv produktionsprocessen är 

och om man ingår i ett konkurrensfördelaktigt samarbete.  

 

2.3 Val av undersökningsföretag 

Vi började med att kontakta LKAB därför att det är ett av de världsledande företagen inom sin 

bransch, process industrin. Vi blev då informerade om samarbetsprojektet PRISMA (kapitel 

4) som forskar för ökad användning och nya tillämpningar av processintegration inom 

stålindustrin. I samarbetet är det fem aktörer involverade. Dessa är LKAB, MEFOS, Ruukki, 

SSAB och Luleå tekniska universitet. 

 

2.3.1 Val av aktörer 

Aktörerna fick vi information om efterhand då vi började med att intervjua centerledaren för 

PRISMA på MEFOS. Vi fick vägledning med att kontakta de övriga respondenterna genom 

de första intervjuerna som vi gjorde. Tyvärr fick vi ingen kontakt med projektchefen eller 

projektledaren (kapitel 4) för programområde fyra men vi ansåg inte detta vara av stor 

betydelse då vi var mer intresserade av att analysera deras syn på samarbetet utifrån var i 

hierarkin de arbetar. MEFOS är initiativtagaren till PRISMA och själva kärnorganisationen i 

samarbetet och därför valde vi att kontakta tre aktörer på MEFOS. Vårt mål var sedan att få 

möjlighet att intervjua involverade personer från de andra organisationerna vilka är LKAB, 

SSAB, Ruukki och Luleå tekniska universitet. De utvalda respondenterna är följande: 

 

Jan-Olov Wikström, ledare för PRISMA och projektledare för programområde 1, MEFOS 

Christer Ryman, projektledare för programområde 2, MEFOS 

Linda Bergman, forskare, MEFOS 

Liisa Viikström, doktorand, Luleå tekniska universitet 

Carl-Erik Grip, projektchef för programområde 3, SSAB 

Mats Hallin, styrelseordförande, LKAB 

Kimmo Kinnunen, forskare 1, Ruukki 

Jorma Perander, forskare 2, Ruukki 

 

2.4 Litteraturstudie 

För att hitta relevant litteratur har vi använt oss av sökkatalogen Lucia och samkatalogen 

Libris. Vid sökandet av vetenskaplig litteratur har vi använt oss av databaserna Emerald och 

Ebsco. Information om de olika organisationerna har vi hämtat från deras hemsidor. De 

nyckelord vi har använt oss av är inter-organizational, relationships, process industry, 
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innovation, management control, control mechanisms, trust, relation och transaction cost 

theory. Vi har även använt kombinationer av dessa nyckelord. 

 

2.5 Datainsamlingsmetod 

2.5.1 Intervjuer 

För att ha möjlighet att samla in tillräckligt med information har vi gjort intervjuer med 

representanter från samtliga organisationer i samarbetet för att höra hur deras syn var på det 

interorganisatoriska samarbetet och vad de ville uppnå inom det. Den intervjuteknik som vi 

använde oss av var semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi hade en färdig lista med 

intervjufrågor som behandlades. Det fanns flera öppna frågor i intervjuguiden (bilaga) som 

gjorde att de intervjuade hade större möjlighet att svara mer fritt på frågorna. Vi valde även 

denna typ av intervjuteknik då vi ansåg att semistrukturerade intervjuer ger våra 

intervjuobjekt möjligheten att utveckla sina svar. Vid intervjuerna användes en bandspelare 

för att öka tillförlitligheten i det material vi fick från intervjuerna. Intervjuerna skedde på 

intervjupersonernas arbetsplatser och varade mellan en halvtimme och timme. 

 

2.6 Metodproblem 

Innan intervjutillfällena upprättade vi en intervjuguide (bilaga) som är kopplad till 

nyckelbegreppen interorganisatoriska samarbeten och styrning, men även till teoridelen. 

Intervjuguiden fungerade som en mall vid intervjuerna. Innan vi använde intervjuguiden 

granskade och godkände vår handledare den för att kontrollera att den besvarade syftet och 

reflekterade över de valda teorierna. 

 

I och med att vi inte fick välja fritt vilka personer som vi ville intervjua fanns det en risk att 

empirin inte skulle spegla verkligheten. Fördel var dock att de intervjupersoner som valdes ut 

hade olika befattningar och var alla involverade i projektet. Vi fick därmed intressanta 

aspekter från de olika befattningarnas håll och deras syn på samarbetet.  

 

För att inte gå miste om information vid intervjuerna använde vi en bandspelare utöver våra 

anteckningar för att få en fullständig dokumentation. Det var ingen av intervjupersonerna som 

nekade till användning av bandspelare men vi märkte av en viss nervositet från vissa i början 

av intervjun. Detta lugnade sig sedan då vi i början av intervjun har öppna frågor om deras 

arbetsuppgifter som är lätta att svara på. Enligt Denscombe (2000) vållar bandspelare i 

allmänhet inga större störningar vid intervjusituationer om den används varsamt. Ett problem 

kan däremot vara att de som intervjuas svarar olika beroende på hur de uppfattar den som 

intervjuar och data påverkas därmed av forskarens person (ibid). Vi upplevde att 

respondenterna var intresserade av vår uppsats och svarade villigt på våra frågor.  

Samarbetsprojektet är inte konfidentiellt och frågorna som vi ställde var inte av känslig art. 
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För att studien ska vara tillförlitlig ska undersökningarna vara korrekt utförda och uppbyggda 

genom ett representativt urval så att inga tillfälligheter kan påverka resultatet. Med detta 

menas att ifall att fler undersökare använder sig av samma metod och kommer fram till 

samma resultat har studien en hög tillförlitlighet.  Vi har haft vissa problem med vårt urval av 

respondenter eftersom att kontakterna med de olika företagen varit skiftande. Någon av våra 

intervjuer har dessutom ställts in. Vi anser dock att studien inte påverkats i sådan stor 

utsträckning att resultatet ska vara missvisande. 

 

Validitet handlar om att man undersökt det man ville undersöka och ingenting annat (Thurén, 

1991). Vår validitet har påverkats positivt av att vi vid våra intervjuer har tillåtit våra aktörer 

att lämna egna synpunkter. Vi har använt oss av samma intervjuguide vid alla intervjuer för 

att svaren ska kunna jämföras. 
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3 Två perspektiv för interorganisatoriska samarbeten 

I den teoretiska referensramen beskrivs den teori som ligger till grund för vår empiriska 

studie. Först presenteras vårt teoretiska intresse. Därefter presenteras 

transaktionskostnadsteorin och relationsperspektivet eftersom de är övergripande teorier som 

behandlar området. Slutligen i detta kapitel följer en sammanfattning som binder samman 

teorierna. Den teoretiska referensramen används sedan i vår analys och slutsats. 

 

3.1 Teoretiskt intresse 

Vårt teoretiska intresse ligger i den teori som är relevant för vår studie med tyngdpunkt för 

interorganisatoriska samarbeten och styrning inom dessa. Den teori som vi har valt att 

fokusera på är transaktionskostnadsteorin och relationsperspektivet. Ur ett 

transaktionskostnadsperspektiv menas det att organisationer väljer att ingå i 

interorganisatoriska samarbeten för att vinna fördelar så som kostnadsminimeringar. Det är 

viktigt att ta reda på vilken styrstruktur som lämpar sig för de transaktioner som sker inom det 

interorganisatoriska samarbetet. Ur ett relationsperspektiv menar man istället att 

organisationer väljer att ingå i interorganisatoriska samarbeten med fokus att bygga upp 

långvariga relationer inför framtiden och på så sätt vinna fördelar med samarbetet. Aspekter 

som förtroende och val av samarbetsparter är centrala genom att forskning tyder på att 

människan inte agerar rationellt. Vi har därför valt att fokusera på dessa aspekter i den 

teoridel som handlar om relationsperspektivet. 

 

3.2 Transaktionskostnadsteori 

Transaktionskostnadsteorin fokuserar enligt Drumm (1999) på utbytet mellan varor och 

tjänster istället för själva produktionen av produkter. Fokus ligger därför i teorin på utbytes-, 

anpassnings- och koordinationsproblem, det vill säga styrproblematik, snarare än mot 

produktionsproblem (ibid). Skjoett-Larsen (2000) menar att all produktion och utbyte av varor 

sker utan störningar från omvärlden. Prisbildningsmekanismerna, utbud och efterfrågan, antas 

fungera på ett kostnadsfritt sätt. Transaktionskostnadsteorin visar däremot att utnyttjandet av 

prismekanismerna i sig medför kostnader. Det kostar att planera, samla in information om 

transaktioner, att upprätta avtal och kontrakt med andra aktörer på marknaden, utföra 

kontroller samt att övervaka transaktioner både inom och utom organisationen. Dessa 

kostnader benämns transaktionskostnader och ska skiljas från rena produktionskostnader. 

(ibid) 

 

Det finns enligt Williamson (1985) tre faktorer som påverkar hur komplicerad en transaktion 

är att genomföra. Dessa tre faktorer är tillgångars specifika karaktär, osäkerheter i miljön och 

frekvens. För att förklara transaktioners organisering tittar man på tillgångarna som används 

och deras specifika karaktärer. Hur specifik en tillgång är för en viss transaktion syftar till 

dess alternativa värde och användningsområde. Det handlar om hur specialiserade 



9 

 

tillgångarna är mot en viss transaktion. Organisationerna kan välja mellan att använda 

tillgångar av icke specifik eller specifik karaktär. Om tillgångar av icke specifik karaktär 

används för att utföra transaktionen kan organisationerna vid ett eventuellt upphörande av 

samarbetet använda tillgångarna till andra ändamål. Om däremot tillgångar med specifik 

karaktär används är organisationerna i större utsträckning beroende av samarbetet. Detta 

innebär att om samarbetet upphör uppstår det omställningskostnader för att allokera 

tillgångarna till andra användningsområden, vilket medför att organisationerna blir mer 

angelägna om att samarbetet fortlöper. (ibid) 

 

Den andra faktorn som påverkar hur komplicerad en transaktion är att genomföra är 

osäkerhet. Williamson (1985) skiljer på två former av osäkerhet vilka är den osäkerhet som 

uppstår i samband med aktörernas rationella begränsningar och osäkerhet i transaktioners 

omgivning. Eftersom aktörerna inte exakt kan veta hur omgivningen kommer att förändras 

uppstår det osäkerhet kring transaktioner. En stor del av den osäkerheten kan härledas till de 

tillgångar som omfattas av transaktionen och deras specifika karaktärer. Vid ett avtal där 

transaktionen omfattar tillgångar av icke specifik karaktär kan ett standardavtal med fördel 

tillämpas. Då transaktioner omfattar mer specifika tillgångar kommer inte ett standardavtal 

vara tillämpbart då osäkerheten gör att det krävs mer anpassningsbara avtal och omfattande 

styrstrukturer för att hantera framtida händelser. (ibid) 

 

Den tredje faktorn är enligt Williamson (1985) frekvens och avser hur ofta en transaktion 

upprepas. Frekvens kan även innebära hur ofta störningar inträffar under en transaktions 

genomförande. Frekvens är viktigt både ur ett tillgångs- och osäkerhetsperspektiv då ju högre 

frekvensen är och ju mer specifika tillgångarna är, desto mer specialiserat styrsystem krävs 

för att genomföra transaktionerna. (ibid) 

 

3.2.1 Aktörernas roll i transaktionskostnadsteorin 

Fokus i transaktionskostnadsteorin ligger även på aktörerna och Skjoett-Larsen (2000) menar 

att transaktionskostnadsteorin grundar sig på två grundläggande antaganden om aktörernas 

beteende. Dessa två är begränsad rationalitet och opportunism (ibid). Fullständig rationalitet 

innebär att aktören förutsätts ha fullständig information och därmed alltid välja det alternativ 

som är mest fördelaktigt. Begränsad rationalitet däremot, innebär enligt Skjoett-Larsen (2000) 

att aktörer handlar rationellt men deras förmåga att göra det hindras av deras begränsade 

kapacitet att ta emot, behandla och lagra information. Begränsad rationalitet kan resultera från 

otillräcklig information, begränsningar i uppfattning av styrningen eller begränsad kapacitet 

vid informationsprocessen. Detta medför att beslut tas under viss osäkerhet. Genom begränsad 

rationalitet är det inte möjligt att identifiera alla möjliga alternativ eller begrunda alla framtida 

situationer vid tiden som ett kontrakt tecknas.(ibid) 

 

Eftersom det finns osäkerhet vid begränsad rationalitet uppstår möjligheter till opportunism 

(Skjoett-Larsen, 2000). Ett opportunistiskt beteende innebär enligt Vosselman och Van der 

Meer-Koistra (2006) att aktörerna anpassar sig efter yttre omständigheter för att gynna sitt 
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egenintresse och kan göra detta genom att luras eller bedra. Opportunism uppstår eftersom 

aktörerna inte har fullständig information men möjligheten finns att några av aktörerna kan ha 

mer användbar information än de andra. Detta medför att vissa aktörer kan uppträda 

beräknande och luras eller bedra de andra aktörerna.(ibid) För att förtydliga detta ger vi ett 

exempel om försäljning av begagnade bilar. Det är vanligt vid försäljning av en begagnad bil 

att säljaren har betydligt mer vetskap om bilens verkliga kvalitet än tänkbara köpare. Säljarens 

egenintresse är att ge köparen den information som ökar bilens värde och undanhålla sådan 

information om bilens eventuella brister då detta kan ge säljaren mer betalt. 

 

3.2.2 Styrformer inom interorganisatoriska samarbeten 

På grund av aktörernas begränsning att förutse framtiden och hantera en komplex omvärld 

samt risken för opportunsim gör att transaktionskostnader och krav på olika styrstrukturer 

uppstår. Styrstrukturerna uppstår enligt Bello, Dant och Lohtia (1997) för att dämpa 

konsekvenserna av begränsad rationalitet och opportunism. Dekker (2004) menar att 

aktörerna även väljer olika styrformer för att genomföra transaktioner på ett kostnadseffektivt 

sätt. Författaren menar vidare att val av styrstruktur sker främst utifrån vilket av alternativen 

som ger lägst transaktionskostnader. 

 

Det finns enligt Dekker (2004) tre former av styrning och dessa är marknad, hierarki och 

hybrid. Marknadsstyrning är den huvudsakliga styrformen vid transaktioner som är av både 

tillfällig och återkommande karaktär. Marknadsstyrning är dock särskilt effektiv vid 

återkommande transaktioner då en organisation kan välja att stanna kvar i ett samarbete eller 

vända sig till en annan organisation utan några större kostnader.(ibid) För att 

marknadsstyrningen ska vara effektiv krävs det enligt Williamson (1985) okomplicerade 

transaktioner då målet i marknadsstyrning är att hålla kostnaderna låga. 

Transaktionskostnaderna kan hållas låga då det inte krävs någon utvecklad styrstruktur för att 

garantera ett effektivt genomförande av transaktionerna. Vad som bestämmer hur komplicerad 

en transaktion är beror på hur stor osäkerheten är kring de tillgångar som krävs för att 

genomföra transaktionen och hur osäker omgivningen är samt hur ofta transaktionen 

upprepas.(ibid) 

 

Styrformen hierarki anses bättre lämpad för komplicerade transaktioner där det ställs stora 

krav på koordination och situationer som är relativt okomplicerade och där det krävs mindre 

av övervakning och kontroll för att garantera genomförandet av transaktionen (Dekker, 2004). 

Ju mer komplicerad en transaktion är desto färre blir anledningarna till att använda 

marknadsstyrning. Hybrid är en styr- och mellanform av marknad och hierarki. Hybridformen 

har en större kombination av anpassningsförmåga vad gäller utbud och efterfrågan. 

Hierarkiformen kan på ett mer effektivt sätt hantera störningar i omvärlden medan 

marknadsstyrningen med lätthet kan anpassa sig till rådande prisbildning på marknaden. 

Mellanformen hybrid kan därför vara en tilltalande styrform då den kan innefatta båda dessa 

aspekter.(ibid) 
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 I denna studie har vi valt att fokusera på hybridformen då ett grundläggande antagande i 

transaktionskostnadsteorin enligt Van der Meer-Koistra och Vosselman (2000) är att 

interorganisatoriska samarbeten ses som en hybrid form av styrning. Styrningsstrukturen som 

används av en organisation ska vara en struktur som minskar summan av kostnaderna vid 

arbetet inom organisationen och kostnaderna för att styra transaktionerna om arbetet är utfört 

utanför organisationen.(ibid) Dekker (2004) menar att transaktionskostnadsteorins viktigaste 

egenskap är att tala om vilken form av styrstruktur; marknad, hybrid eller hierarki som ska 

styra transaktionerna. Styrning ska i ett interorganisatoriskt samarbete skapa ett förhållande 

som motiverar parterna i samarbetet att uppnå de önskade eller förutbestämda resultaten. 

Detta är dock otillräckligt för att lämpligt kunna analysera hur styrningen ska utformas för de 

interorganisatoriska relationerna. (ibid) Det mest effektiva valet av styrning är vad som 

hjälper att minska summan av transaktionskostnader (Bello et al, 1997).  

 

Den hybrida styrformen sägs även vara ett mellanting mellan den formella och den informella 

styrningen. Formell styrning innehar kontrollmekanismer som rör beteendet och specificerar 

hur aktörer ska agera. Kontroller som används är planering, regler och standardrutiner. 

Forskare menar att eftersom interorganisatoriska samarbeten ofta skildras som att ha bristande 

målöverensstämmelse och är otydlig i sitt utförande, kan kontrollmekanismer som rör 

beteendet anses vara betydande för att försäkra sig om ett önskvärt beteende. När det gäller 

den informella styrningen är förtroende ett viktigt ledord inom de interorganisatoriska 

samarbetena. Det finns olika förtroendeaspekter som förmågan att kunna lita på varandra och 

att de olika parterna kan lita på att arbetet blir utförda på ett tillfredsställande sätt. (Dekker, 

2004) Enligt Berggren och Lindkvist (2001) är en form av informell styrning kommunikation 

och kontakt mellan projektets medlemmar. Författarna menar vidare att arbeta fysiskt nära 

varandra anses leda till bättre resultat för projekten. 

 

Relationen mellan den formella och den informella styrningen kan enligt Dekker (2004) 

förklaras genom att hög informell kontroll och förtroende kräver mindre formell kontroll. Om 

en organisation är känt för att vara trovärdigt så behöver inte parterna använda så mycket 

formell kontroll i samarbetet. Frågan är om formell kontroll kan anses vara ett substitut om 

förtroendet har blivit skadat då förtroende anses vara en lågkostnadslösning. (ibid) Berggren 

och Lindkvist (2001) menar att den huvudsakliga skillnaden är att den formella kontrollen 

bevaras genom juridiska dokument medan den informella kontrollen bygger på att parterna 

vill bevara ett gott rykte. Vid starka sociala normer blir det informella engagemanget viktigt. 

Ett informellt engagemang tar längre tid att utveckla än ett formellt men genom att de 

innehåller förtroende och tillit kan det leda till mer långvariga och hållbara 

konkurrensfördelar. (ibid) 

 

Den teoretiska referensramen forstätter nedan med avsnittet om relationer som är en annan 

viktig del i de interorganisatoriska samarbetena. Tyngden i det avsnittet ligger på 

förtroendeaspekten.  
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3.3 Förtroende och val av samarbetsparter 

Inom de interorganisatoriska samarbetena är relationen mellan de olika organisationerna 

mycket viktig. Eftersom samarbeten kan medföra vissa risker i och med de avtal som parterna 

ingår i kan förtroende mellan dem minska dessa risker (Vosselman & Van der Meer-Kooistra, 

2000). Gulati och Singh (1998) menar att förtroende är viktigt för att hantera den osäkerhet 

som skapar beteenderisker. Det kan vara svårt att helt gardera sig genom skriftliga avtal mot 

de risker som kan uppkomma när organisationer väljer att ingå samarbeten men författarna 

menar att förtroende kan mildra dessa risker. Ett starkt förtroende mellan parterna kan även 

reducera de samordningskostnader som uppstår när interorganisatoriska samarbeten ingås. 

”Organisationer som har förtroende för varandra är mer benägna att vara medvetna eller vara 

mer benägna att bli mer medvetna om de regler, rutiner och procedurer som följer.”(ibid)  

 

Med förtroende menas ”att ett företag kan lita på att ett annat företag kommer att prestera i 

enlighet med vad som blivit överenskommet samt att det inte kommer att ägna sig åt 

oförväntade beteenden med negativa följder” (Hausman, 2001; Anderson & Narus, 1990). 

Förtroende är en slags process som upprepas där parter visar tillit till att de andra parterna ska 

prestera det som avtalats samt agera i projektets intresse. Förtroendet ökar över tiden när 

parterna har presterat på en acceptabel nivå och är en nyckelfaktor för att relationer ska bli 

långvarigt framgångsrika. (Kamminga & Van der Meer-Kooistra, 2007)  

 

Fördelarna med förtroende inom allianser, som är en form av interorganisatoriskt samarbete, 

har starkt framhävts. (Gulati & Singh, 1998) Förtroende är kanske till och med den mest 

effektiva mekanismen för att styra ekonomiska transaktioner. Förtroende mellan alliansparter 

kan reducera behovet av hierarkisk styrning inom alliansen. När det finns förtroende mellan 

parterna är inte längre hierarkisk kontroll nödvändig i samma utsträckning. Genom att ingå i 

en allians med parter som det finns förtroende för kan urvalsproblemen reduceras. (ibid) Seal, 

Cullen, Dunlop, Berry och Ahmed (1999) menar dock att förtroende i affärsrelationer inte 

direkt bygger på personliga relationer men att personliga kontakter tillåter ett lättare utbyte av 

information. Goda personliga relationer möjliggör utvecklingen av en förståelse, en relation 

som är ett mellanting mellan relationen vänner och främlingar.(ibid)  

 

I samarbetena handlar det ofta inte bara om projektuppgifter utan även om den 

uppgiftsfördelning samt det gränssnitt, det vill säga hur mycket respektive part bidrar till 

projektet, som finns mellan parterna. Det är därmed viktigt att ta hänsyn till det 

interorganisatoriska sammanhanget.  För att få en förståelse om detta ses det till parternas 

uppgifter i projektet och den relation de har till varandra. Organisationer som ska ingå i 

samarbeten bör investera i att välja ut goda parter för att mildra problem som kan uppstå i 

samarbeten samt implementera formell styrning för att hantera problemen. (Dekker, 2004) 

Författaren menar vidare att genom investera mer i att finna de rätta parterna reduceras 

behovet av formell styrning. Berggren och Lindkvist (2001) menar att ett starkt förtroende 

mellan de olika parterna underlättar samarbetet och motverkar att konflikter uppstår. Vidare 
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utvecklat innebär det att parterna agerar på ett sätt som är accepterat och förväntas av de 

samverkande parterna. (ibid) 

 

Enligt Berggren och Lindkvist (2001) finns det tre typer av förtroende. Den första är 

avtalsförtroende och baseras på skriftliga eller muntliga överenskommelser. Den andra typen 

är kompetensförtroende och innebär att det finns en övertygelse om att de andra parterna ska 

utföra sina uppgifter på ett kompetent sätt. Den tredje typen av förtroende kallas 

goodwillförtroende och innebär att det finns gemensamma förväntningar om ett öppet 

engagemang. Denna typ av engagemang kan handla om en vilja att åstadkomma mer än den 

formella överenskommelsen. Goodwillförtroenden kan leda till ett effektivare samarbete. De 

olika förtroendena upprätthålls på olika sätt. Kompetensförtroenden kan upprätthållas genom 

rutinkontroller och utvärderingar medan avtalsförtroendet upprätthålls med hjälp av de 

moraliska reglerna i samhället och rättsliga system. Förutsättningarna för att ett 

goodwillförtroende ska utvecklas är att de olika parterna delar samma värderingar och strävar 

mot samma gemensamma mål. (ibid) 

 

Enligt Gulati och Singh (1998) kommer organisationer som har en historia tillsammans i 

tidigare allianser att ha ett bättre förtroende för varandra än de som inte har någon historia. 

Författarna menar vidare att även om upplevelserna från de tidigare allianserna kan ha varit 

delvis negativa kan organisationerna genom att återuppta samarbetet minska urvalsproblemen 

vid val av samarbetsorganisationer. Genom att organisationerna har pålitlig information om 

varandra kan de även få ökat förtroende för varandra. Om fler organisationer involveras i 

allianserna kan detta dock medöra att förtroendenivån minskar i och med att det blir svårare 

att identifiera de olika parternas intressen.(ibid) Förtroenden kan enligt Cuganesan (2007) 

även byggas upp med hjälp av organisationers identitet och rykte, vilket baseras på 

organisationernas karaktär. Förtroende mellan parter kan även reducera kostnader för 

förhandling och övervakning av överenskommelser genom att undvika behovet för komplexa 

avtal (Seal et al, 1999).  

 

3.4 Samband mellan teorier 

Varför organisationer väljer att ingå i samarbeten är för att det uppstår flera fördelar för 

organisationer att ingå i samarbeten som bland annat att de kan göra kostnadsbesparingar och 

att de bygger upp relationer inför framtiden. Transaktionskostnadsteorin ser 

kostnadsminimeringar för transaktioner som en fördel för organisationerna i samarbeten. Det 

finns dock även nackdelar med samarbeten vilka kan vara att parterna i samarbetet ser till 

deras egna intressen, att det uppstår konflikter och att samarbetet inte når det önskade 

resultatet. Därmed är det viktigt att det finns en god relation mellan organisationerna i 

samarbetet. 

 

Förtroendeaspekten spelar en central roll och kan hantera den osäkerhet som skapar risker i 

samarbetsparternas beteenden. Det finns därför ett samband mellan förtroende och bygga 

relationer i det förväntade utfallet av samarbetet. Ett starkt förtroende kan även reducera de 
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samordningskostnader som uppkommer när interorganisatoriska samarbeten ingås. Därför 

finns det ett samband mellan förtroende och kostnadsbesparingar i det förväntade utfallet av 

samarbetet. De olika typerna av förtroende; avtalsförtroende, kompetensförtroende och 

goodwillförtroende speglar den grad av formella medel som hjälper till att upprätthålla 

förtroendet mellan parterna. Det avtalsbaserade förtroendet inkluderar muntliga och skriftliga 

avtal mellan parterna och upprätthålls genom de moraliska värderingar som finns. Det 

kompetensbaserade förtroendet handlar om att det finns en övertygelse om att de 

samarbetande parterna agerar på ett riktigt sätt och upprätthålls genom regler. Den sistnämnda 

typen av förtroende, goodwillförtroendet, innebär att det finns gemensamma förväntningar om 

ett öppet engagemang och handlar om att parterna vill åstadkomma mer än vad som formellt 

överenskommits. 

 

Det är viktigt att välja en styrstruktur för organisationen. Val av styrstruktur har att göra med 

de transaktioner som organisationerna har i samarbetet och hur dessa ska genomföras på ett 

kostnadseffektivt sätt. Val av styrform påverkar kostnaderna och genom att välja passande 

styrform kan kostnadsbesparingar göras. Det finns därför ett samband mellan styrning och 

vilket det förväntade utfallet av samarbetet är. Det finns tre olika typer av styrformer vilka är 

marknad, hierarki och hybrid. Marknadsstyrformen är den huvudsakliga styrformen vid 

tillfälliga och återkommande transaktioner. Styrformen hierarki anses mer lämpad för 

komplicerade transaktioner. Den hybrida styrformen är en blandning mellan styrformerna 

marknad och hierarki. Den hybrida styrformen kan även anses vara en blandning mellan 

formell och informell styrning. En viss grad av formalitet är viktig för att få samarbetsparterna 

engagerade att vilja utföra arbetet på rätt sätt, men vid en alltför hög grad av kontroll kan 

parterna tappa motivationen genom att de känner sig alltför övervakade. Genom att det finns 

förtroende mellan samarbetsparter kan behovet av styrning reduceras. Det finns därför 

samband mellan styrning och förtroende.  

Figur 1. Sammanfattande modell över teorikapitlet. 
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4. Forsknings och utvecklingssamarbetet PRISMA 

Detta kapitel inleds med en presentation av forsknings- och utvecklingsprojektet PRISMA som 

är en form av ett interorganisatoriskt samarbete. Vidare följer en presentation av de 

organisationer som ingår i samarbetet med information delvis hämtat från deras hemsidor. 

En sammanställning av intervjuerna följer sedan där indelning görs beroende på 

befattningarna på intervjupersonerna och hur deras syn är på styrform och de mest 

betydelsefulla aspekterna i samarbetet. 

 

4.1 Samarbetsprojektet PRISMA 

I denna studie analyserar vi ett forsknings och utvecklingsprojekt som heter PRISMA och 

som är en form av ett interorganisatoriskt samarbete. PRISMA står för ”Centre for Process 

Integration in Steelmaking” och syftar till att utveckla modeller och system för att optimera 

processer från järnmalm till färdigt stål. Dessa processer kan vara energianvändning och 

restproduktshantering. Samarbetsparterna i PRISMA är MEFOS, LKAB, SSAB, Ruukki och 

Luleå tekniska universitet och det är 18 personer som arbetar med projektet. PRISMA 

bildades genom att tre olika finansiärer; Vinnova, KK-stiftelsen och SSF, utlyste ett önskemål 

om ett kunskapscenter där organisationer samverkar med universitet för att utveckla ett 

internationellt kunskapscenter. MEFOS tog initiativet till att bilda ett samarbete om 

processintegration. Finansiärerna tyckte förslaget verkade mycket intressant och ingick då ett 

avtal med MEFOS som spred vidare information om önskan att bilda ett samarbete till andra 

organisationer. Senare delen av år 2006 startade PRISMA officiellt med MEFOS, LKAB, 

SSAB, Ruukki och Luleå tekniska universitet som samarbetsparter. Samarbetet är finansierat i 

sex år och förhoppningen är sedan att det ska vara självgående. Målet med samarbetet är att 

utveckla ett internationellt kunskapscenter nya kompetensområden utvecklas. Dessa 

kompetenser som utvecklas hoppas man kunna få en vid spridning på. PRISMA bygger på 

fyra olika programområden, vilka är följande: 

 

1. Framtida processer och produktionssystem – innebär anpassning mellan befintliga 

och nya processer. Det är mycket som ska tas hänsyn till när nya system ska tas i bruk 

eller när befintliga processer ska förnyas som miljökrav och kostnader. 

2. Optimal råmaterialdesign – egenskaper och förädlingsgrad hos råmaterial är 

kvalitets- och kostnadspåverkande och påverkar energiförbrukning och materialutbytet 

vid ståltillverkningen. 

3. Effektiva och uthålliga energistrategier – ser till tänkbara användningar av 
energiöverskott och att optimera energiförbrukningen. 

4. Restprodukter och återvinningssystem – metoder för att återanvända restprodukter 

och upparbeta gamla deponier. 

 

Dessa fyra programområden hänger samman och påverkar varandra. Detta eftersom en 

process innehåller delarna integration, råmaterial, energi och restprodukter behövs det ses till 
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alla delar för att kunna optimera hela processen. Arbetet inom PRISMA byggs kring detta, att 

med hänsyn till flera påverkande faktorer optimera processer för en hållbar utveckling. 

Nedan följer en figur över organisationsschemat för PRISMA och som liknar ett företags 

organisationsschema. I styrelsen är alla samarbetsparterna representerade och där förankras de 

viktigaste besluten som måste fattas i samarbetet. Dessa beslut kan röra förändringar i 

samarbetet och om nya projektet ska startas upp. Styrelsen har utsett en ”VD” som i projektet 

kallas för centerledare som bedriver själva samarbetet och är representerad från MEFOS. Det 

finns även en ledningsgrupp som består av projektcheferna och projektledarna. I 

ledningsgruppen fattas de flesta besluten och de träffas ungefär var sjätte vecka för att 

diskutera händelser och se över hur projekten fortlöper. Inom varje programområde finns det 

olika delprojekt som även de ska följas upp. För varje programområde finns det en 

projektchef och underställd denna arbetar projektledare och forskare. Projektcheferna är 

representerade av Ruukki, LKAB och SSAB varav två är från SSAB. Projektledarna och 

forskarna är representerade av samtliga parter. 

 
Figur 2. Egen konstruktion av organisationsschema för PRISMA. 

 

4.1.1 Organisationerna i PRISMA 

MEFOS 

MEFOS är ett forskningsinstitut inom metallurgisk industri. MEFOS affärskoncept innebär 

tillämpad forskning, utveckling och konsulttjänster inom processmetallurgi. MEFOS är känt 

över hela världen för att vara unika och vägledande när det gäller anläggningsutrustning inom 

metallurgi och metallbearbetning samt deras förmåga att prestera i stora forskningsprojekt. 

Deras forskning sker i ett nära samarbete med stålindustrin och den akademiska världen vilket 

ger dem en bra grund för existerande och nya processer. MEFOS finansieras av de 39 

medlemsföretagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige samt av fyra medlemsföretag i 
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andra länder samt Jernkontoret (Svenska stålproducenternas förbund), energimyndigheten och 

Vinnova (den svenska agenturen för innovationssystem). MEFOS finansieras också till en stor 

del av individuella konfidentiella kontrakterade forskningsprojekt, EU samt EU-RFCS, 

forskningsfonden för kol och stål. 

 

LKAB 

LKAB är en världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för tillverkning av stål 

och leverantör av mineralprodukter till andra industrier. Bolaget är en internationell 

högteknologisk mineralkoncern som är statligt ägd. Huvuddelen av det de producerar 

exporteras till europeiska stålverk. Inom LKAB-koncernen, drygt ett 30-tal bolag i 15 länder, 

arbetar ca 3 700 medarbetare varav huvuddelen arbetar i Sverige. De järnmalmsgruvor, 

förädlingsverk och malmhamnar som tillhör bolaget finns i norra Sverige och Norge medan 

försäljningsbolagen finns i Belgien, Tyskland och Singapore. LKAB har ytterligare bolag i 

Tyskland, USA och Hong Kong samt representationskontor i Slovakien och Thailand.  

 

SSAB 

SSAB är en globalt ledande tillverkare av höghållfast tunnplåt och kylda stål. SSAB anses 

vara ett medelstort stålföretag i Västeuropa. Företagets stålrörelse har genom en medveten 

nischorientering utvecklats framgångsrikt. Deras strategiska inriktning ska bibehållas genom 

att de riktar fokus på några utvalda produktsegment där en stark marknadsposition samt hög 

lönsamhet kan uppnås. Koncernen består utav fyra dotterbolag. SSAB Tunnplåt och SSAB 

Oxelösund innefattar stålrörelsen medan Plannja arbetar med vidareförädling och Tibnor är ett 

handelsföretag. Totalt har koncernen 13 000 medarbetare i egna bolag eller kontor i drygt 40 

länder med försäljning över hela världen. 

 

RUUKKI 

Ruukki är ett finskt företag som erbjuder metallbaserade, mervärdeskapande helhetslösningar 

och verkligt samarbete. De levererar metallbaserade komponenter och system samt 

totalkoncept till både byggsektorn och verkstadsindustrin. Koncernen har ett brett sortiment 

av produkter och servicetjänster inom metallprodukter. Bolaget har sin verksamhet i 24 länder 

med 14 500 medarbetare. Deras lösningar är baserade på ett nära samarbete med deras 

kunder, erfarenhet och kännedom i kundernas verksamheter och djupa kunskaper inom 

metallmaterial. Ruukki erbjuder deras parter en nytänkande metallspecialist som engagerar sig 

för företagets framgång.  

 

Luleå tekniska universitet 

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet och bedriver 

utbildning och forskning. Universitetet samarbetar med företag och med samhället i övrigt 

vilket är dess styrka. Kontakterna med omgivningen hjälper LTU att utveckla aktuell 
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forskning och utbildningar som möter de krav som finns i dagens samhälle. LTU: s styrkor är 

dess spetsforskning, den tillämpade forskningen, prioriterade forsknings- och 

utvecklingsområden, dess flervetenskaplighet samt det geografiska läget och därmed klimatet. 

Den forskning som bedrivs kännetecknas av ett gränsöverskridande samarbete mellan de olika 

forskningsavdelningarna och det nära samarbetet med näringslivet och samhället. På LTU går 

det cirka 12 000 studenter och universitetet har cirka 1 600 anställda. 

 

4.2 Samarbetsparternas syn på PRISMA 

4.2.1 Styrformen i samarbetet enligt de projektansvariga 

När vi i de fortsatta kapitlen nämner projektledarna och deras syn på samarbetet menar vi 

följande. Styrelseordförande för samarbetet som arbetar på LKAB, centerledaren som är 

”VD” för samarbetet och även är projektledare för programområde ett; framtida processer och 

produktionssystem och arbetar på MEFOS. Biträdande centerledaren och projektledare för 

programområde två; optimal råmaterialdesign och arbetar på MEFOS. Projektchefen för 

programområde tre; effektiva och uthålliga energistrategier och arbetar på SSAB. 

 

En samlad syn på styrning från samtliga projektansvariga är att det finns en hierarkisk och 

formell struktur på styrningen. Styrelseordförande hoppas dock att styrningen är dynamisk 

och att avvikelser och problem fångas upp och att dessa försöks lösas i ett tidigt skede. Han 

hoppas även att involverade i samarbetet ser till att få fram sina åsikter. Enligt biträdande 

centerledaren på MEFOS är styrningen hierarkisk men det är inte säkert att det är det i själva 

genomförandet då arbetet med projekten fungerar relativt fritt. Samarbetet är inte en juridisk 

person utan är av lösare karaktär men med en formell uppbyggnad som leds på ett sätt som ett 

företag gör och är uppbyggt i flera nivåer för att det ska kunna fungera väl. 

 

Formell styrning 

Den formella styrningen fungerar enligt den biträdande centerledaren på MEFOS att 

samarbetsparterna kontrolleras om de går in med de pengar som de har lovat. 

Styrelseordförande menar att inom PRISMA sker styrningen genom att projektcheferna och 

projektledarna har tillgång till de resurser som varje organisation har utlovat. Finansiärerna 

utför styrning även dem genom att organisationerna är skyldiga att lämna rapporter och att de 

besöker organisationerna för att se hur arbetet fortlöper. Det är enligt styrelseordförande svårt 

att mäta forskningsresultat såvida de inte kommer fram till en helt ny metod eller process. Det 

görs dock utvärderingar varje år och efter att samarbetet har varit verksamt i tre år görs en 

större utvärdering då finansiärerna bestämmer om fortsatt finansiering av samarbetet. 

 

För att underlätta den formella styrningen menar de projektansvariga att det finns avtal mellan 

organisationerna och med finansiärerna. MEFOS som var initiativtagare till samarbetet är 

avtalsparter med finansiärerna men har även avtal med de andra organisationerna i 

samarbetet. Dessa avtal reglerar hur kostnader ska fördelas och finansieras och hur samarbetet 
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ska administreras och organiseras. Avtalen bestämmer hur mycket varje part ska bidra med 

och innehåller även riktlinjer för vilka insatser varje part ska göra och hur själva samarbetet 

ska vara utformat. 

 

Informell styrning 

De projektansvariga tycker att kommunikationen fungerar bra. Biträdande centerledaren på 

MEFOS anser att kommunikationen fungerar bra då ledningsgruppen träffas regelbundet och 

diskuterar om olika situationer och då alla parter är representerade så att information och 

åsikter kommer fram från alla parter i samarbetet. Centerledaren på MEFOS håller med om 

den goda kommunikationen men att det måste bevakas att doktoranderna får den handledning 

de behöver då det ofta är ont om tid. Projektchefen på SSAB menar att kommunikationen 

fungerar bra men är osäker om alla detaljer kommer ut till forskarna. Han menar vidare att 

ibland kan kommunikation vara svår när parterna i samarbetet har så fullt upp med annat. 

Styrelseordförande anser att det är bra kommunikation då de som arbetar med PRISMA sitter 

med varandra i de baracker som byggts upp vid MEFOS, detta jämfört med hur det hade varit 

om man umgåtts per e-post. 

 

4.2.2 Styrformen i samarbetet enligt forskarna 

När vi nedan talar om de olika forskarnas syn på styrning och de väsentligaste aspekterna i 

samarbetet menar vi de forskare som vi intervjuat för vår studie på Ruukki och MEFOS och 

doktoranden på Luleå tekniska universitet. På Ruukki arbetar forskare 1 med utveckling av 

ståltillverkning och arbetar inom programområde tre; effektiva och uthålliga energistrategier.  

Forskare 2 på Ruukki arbetar som energispecialist. På MEFOS och Luleå tekniska universitet 

arbetar en doktorand och en forskare med att ta fram modeller för att optimera processer och 

restproduktshantering. 

 

Samtliga forskare menar att det finns formella kontrakt som reglerar samarbetet och det arbete 

som ska utföras inom de olika programområdena. Forskaren på MEFOS menar att ledningen 

för arbetet fungerat bra och ser organisationen som en platt organisation och att kontakten 

med dem som sitter ”högre” upp i organisationen är god. Forskaren menar vidare att 

organisationen är mer platt än hierarkisk och om det finns några funderingar är det bara att 

fråga de andra på kontoren. Samtliga forskare menar att de kan föra fram sina åsikter men i 

slutändan är det ändå ledningen som bestämmer. Varje enskild forskare ska avlägga rapporter 

om hur arbetet går samt en planering av sitt arbete. Forskare 1 på Ruukki säger att 

ledningsgruppen fattar de beslut som ligger till underlag för arbetet inom programområdena. 

Samtliga forskare anser att kommunikationen fungerar bra och den viktigaste länken emellan 

de olika parterna, enligt forskare 1 på Ruukki är MEFOS. Den formella delen inom 

samarbetsprojektet är inte särskilt byråkratisk vid en jämförelse mellan de projekt som finns i 

övriga Europa. Det går även att likna organisationen vid företagsorganisationer i Sverige, 

anser forskare 1 på Ruukki. 
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4.2.3 De mest betydelsefulla aspekterna enligt de projektansvariga 

Val av samarbetsparter 

Centerledaren anser att valet av samarbetsparterna berodde dels på den geografiska 

begränsning som finansiärerna hade satt upp och dels på att MEFOS har nuvarande 

samarbeten men även tidigare samarbeten med parterna. För närvarande betraktar MEFOS 

bland annat LKAB som deras största kund vilken de utför flest uppdrag för. MEFOS har även 

samarbetat med SSAB i mindre projekt. I och med att de har samarbetat tidigare har de en 

erfarenhet av hur parterna fungerar i samarbetet och vet vad de kan leverera för resurser. 

Centerledaren menar vidare att starten av PRISMA underlättades då det redan fanns en väl 

etablerad kontakt och ett förtroende mellan parterna. Relationen till Ruukki var inte lika nära 

vid starten av projektet men har förstärkts under samarbetets gång. Valet av parter beror på 

enligt projektchefen på SSAB att de alla ingår i en så kallad utbyteskedja. De befinner sig 

geografiskt nära varandra och därför faller sig ett samarbete naturligt vilket ger bättre 

möjligheter till samarbetet, dessutom har de samarbetat tidigare.  

 

De personliga kontakterna är viktiga och ser till att nya kontaktnät bildas, menar de 

intervjuade. I frågan om samarbetsparter så följer sig valet av dem av att SSAB alltid har 

samarbetat med både MEFOS och LTU. Projektchefen på SSAB menar att samarbetet 

kommer att bidra till att vidareutveckla de metoder som de redan hade påbörjat. Varje 

organisation eller annan part bidrar med det som överenskommits. Det är viktigt att redan från 

början göra överenskommelser för att inget ska kunna gå fel eller att någon part bestämmer 

sig för att dra sig ur projektet. Samtliga projektansvariga menar att projektet har underlättats 

genom att ingå i samarbetsprojekt och att de personliga kontakterna mellan organisationerna 

underlättat kontakten mellan dem. Jargongen är inte så formell menar projektchefen på SSAB. 

 

Förtroende mellan samarbetsparter 

Enligt den biträdande centerledaren på MEFOS är förtroende väsentligt för annars kan inte ett 

samarbete fungera men det finns dock förtroende till en viss gräns. Detta eftersom 

organisationerna har kommersiella relationer vid vissa fall och konkurrentrelationer i andra 

fall. Det finns aspekter som organisationerna inte alls är intresserade av att dela med sig av 

och diskutera i samarbetet. Han menar vidare att förtroende inte kan minska kravet på formell 

kontroll i och med att parterna i samarbetet inte tar initiativet till kontroll utan att kravet 

kommer externt från finansiärerna. Förtroendet inom samarbetet har därför inte någon stor 

betydelse för den formella kontrollen. Enligt styrelseordförande finns det förtroende inom 

samarbetet vilket är nödvändigt, men att en hög grad av förtroende inte kan minska den 

formella kontrollen. Det måste finnas någon form av formell kontroll och det är finansiärerna 

som utför kontroller. I och med kontroller vet man att parterna gör det som har utlovats. 

 

Projektchefen på SSAB tycker förtroende är den viktigaste aspekten inom samarbetet och att 

det är den som gör att projektet går bra. För honom innebär förtroende att parterna kan lita på 

varandras sedlighet. Han tror att förtroendeaspekten har byggts upp genom tidigare 
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samarbeten och att det finns gemensamma intressen bland organisationerna. Ett bra förtroende 

kan dock inte minska kravet på den formella kontrollen fullt ut då det är nödvändigt att det 

finns formella ramar. Den formella kontrollen behövs för att se till att de uppsatta målen 

uppnås. 

 

Centerledaren på MEFOS tycker att det inte finns några risker med samarbetet, men att det 

från början fanns vissa betänkligheter om hur organisationerna skulle klara av att hålla det 

som avtalats. Detta har inte varit någon vidare oro då samtliga parter har visat ett stort 

engagemang. Centerledaren tror att förtroende är en viktig framgångsfaktor och att de 

personliga kontakter som finns i samarbetet har varit nödvändiga. Projektchefen på SSAB 

tycker heller inte det finns några risker med själva samarbetet men att olika parter kan ha 

olika målsättningar med samarbetet. Han menar att det som är svårt med projekt är att ha 

vetskapen om hur ett projekt ska fortleva och det är därför viktigt att samarbetet får växa fram 

i samförstånd bland de involverade parterna. Styrelseordförande som arbetar på LKAB anser 

att risken i samarbetet kan vara att SSAB och Ruukki är konkurrenter. Han tillägger dock att 

projektet inte handlar om produktutveckling utan om processutveckling och därmed uppstår 

inte samma konkurrens. Den biträdande centerledaren håller med och menar att i samarbetet 

arbetas det för ett gemensamt intresse blir det inte samma konkurrens som de blir vid patent 

för produkter och äganderätt till produkter. I PRISMA arbetas det med processer och det lönar 

sig att samarbeta med andra organisationer. 

 

Kunskapsöverföring mellan samarbetsparter 

För en generell syn på samarbetsprojekt tycker de projektansvariga att genom att ingå i 

samarbeten kan de lära sig utav varandra genom att olika parter har olika kompetenser som de 

normalt kanske inte har i den egna organisationen. Organisationerna kommer längre 

kunskapsmässigt om de lär av varandra. Fördelar med samarbeten är även att om flera 

organisationer går samman finns det mer resurser till att lösa problem eller till att ta vara på 

möjligheter. Risken minskas för att utveckla något som någon annan redan har gjort. En 

gemensam generell syn på nackdelar anser de projektansvariga vara att människor inte alltid 

fungerar att arbeta i grupp. 

 

Centerledaren på MEFOS anser att det som är bra med PRISMA är att forskare och 

doktorander har möjlighet att arbeta tillsammans vilket ger dem nära kontakter med industrin. 

En bidragande orsak till detta är att en särskild byggnad har uppförts där de som arbetar med 

PRISMA från de olika organisationerna arbetar tillsammans. Detta ger flera fördelar då det 

alltid finns någon att fråga om det uppstår problem. Det som dock har varit mindre bra med 

projektet hittills är att tid och resurser inte har räckt till för att starta upp en utav 

doktoranderna. I denna fråga håller projektchefen från SSAB med att doktorander och 

forskare kanske inte har fått all den hjälp som de skulle vilja ha. Den biträdande centerledaren 

menar att det första året nu med projektet har varit ett år för uppbyggnad av projektet och att 

det inte har funnits så höga krav på att leverera resultat. Om man ser till målen så har inte 

projektet börja skörda ännu men att det är läge att börja göra det nu. 
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Gemensamt för de projektansvariga är åsikten om att resultaten som de hittills har fått från 

samarbetsprojektet har varit bra. Projektet har kommit igång mycket bra och enligt 

finansiärerna är PRISMA det kunskapscenter som kommit igång fortast med sin verksamhet 

av de åtta kunskapscenter som får finansiering. Anledningen till att resultaten har varit bra 

hittills tror de projektansvariga beror på att det är få parter involverade i samarbetet och att 

kontakten mellan dessa därmed har kunnat hanteras på ett enklare sätt. Det är lättare att få 

samverkan i samarbetet då alla parter kan vara representerade i styrelsen. Att parterna har 

nuvarande samarbeten och har samarbetat tidigare har gjort att de varit samspelta från början. 

Mycket tid lades ner på planering av projektet och därför är arbetet inom projektet väl 

definierat och parterna vet vad som ska göras. 

 

4.2.4 De mest betydelsefulla aspekterna enligt forskarna 

Val av samarbetsparter 

Två av forskarna och doktoranden menar att samarbetet mellan parterna uppkommit dels 

genom att de samarbetat tidigare samt goda personliga kontakter vilket underlättar 

informationsutbytet. De personliga kontakterna bidrar även till att det blir lättare att bygga 

upp kontaktnät omkring sig håller samtliga med om. De tidigare samarbetena inger förtroende 

mellan parterna vilket också underlättar samarbetet. Forskare 1 på Ruukki menar till och med 

att det är en tradition inom organisationen att samarbeta med andra organisationer. På frågan 

om det är viktigt att lägga ner resurser på att finna de ”rätta” parterna menar en av dem att det 

är en svår fråga eftersom att det dels finns en naturlig förklaring till val av parter eftersom att 

de använder sig av samma råmaterial och vill åt liknande resultat inom processutvecklingen 

menar forskare 1 på Ruukki. Forskare 1 på Ruukki menar att samarbetet kommit till genom 

att organisationerna är stora bolag som är pålitliga och behöver hjälp med utvecklingen av 

industrin. En av forskarna menar att den formella kontrollen inte kan minskas genom att noga 

välja samarbetsparter. Forskare 2 på Ruukki menar att samarbetet kommit till genom att 

internationella samarbeten är vanliga inom olika forskningsområden. 

 

Förtroende mellan samarbetsparter 

Båda forskarna på Ruukki och doktoranden anser att det finns ett förtroende mellan de olika 

samarbetsparterna men allt kanske inte tas upp mellan dem. Förtroendeaspekten är mycket 

viktig enligt forskare 1 på Ruukki, han menar att om det inte finns något förtroende är det 

svårt att dela med sig av viktig information och därmed svårt att bygga upp ett 

samarbetsprojekt. Det finns vissa delar som organisationerna vill hålla på en konfidentiell 

nivå men ska ett bra samarbete uppnås och att parterna ska kunna vara till nytta för varandra 

måste organisationerna dela med sig av delvis värdefull information. Relationen mellan de 

olika organisationerna verkar vara öppen. Inom PRISMA är det viktigt att parterna kan dela 

med sig utav viktig kunskap om uppbyggande av modeller eller liknande enligt samtliga 

forskare. Doktoranden menar att organisationerna kan minska den formella kontrollen genom 

ett starkt förtroende emellan dem genom att organisationerna vet vad de ska göra och att 
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samarbetet innebär fördelar för dem. Forskaren på MEFOS anser att det inte borde minska 

den formella kontrollen genom att det hela tiden måste göras kontinuerliga uppföljningar för 

att se i vilken riktning arbetet utvecklas. 

 

Kunskapsöverföring 

Det viktigaste med samarbeten är att de olika samarbetsparterna kan dela med sig av sin 

kunskap och viktig information som de andra kan ha nytta av, menar samtliga forskare. De 

olika organisationerna kan använda sig av samma verktyg för optimering av processer vilket 

underlättar eftersom att organisationerna har likheter mellan varandra. En del i projektet har 

exempelvis varit gemensamma kurser för modelluppbyggnad nämnde forskare 1 på Ruukki. 

Utvecklandet av processerna har även underlättats mycket av det nära samarbetet genom att 

de medverkande i projektet kunnat förflytta sig emellan de olika organisationerna för att se 

hur processerna fungerar menar forskaren på MEFOS. De har genom det nära samarbetet 

kunnat få tillgång till organisationernas databaser för information och även bidragit till att det 

varit lätt att snabbt bygga upp ett kontaktnät. De resultat som framkommit är preliminära men 

ser ut att vara bra. Orsaken till det är att de studerat olika processer mer djupgående än vad 

som annars hade skett, enligt forskare 1 på Ruukki. Nu vet de bättre hur de ska arbeta med de 

olika processerna inom industrin i framtiden, menar han vidare. Deras arbete kommer nog att 

leda till kostnadsbesparingar men det tar tid innan det blir resultat. Planeringen av projektet 

har varit bra och tidsplanen för arbetet har hunnits med, enligt doktoranden.  

 

Det som kan vara mindre bra, enligt forskare 1 på Ruukki, är att de olika industriella parterna 

har olika problem som de vill ska lösas vilket gör att de inte samarbetar inom samma 

problemområde. Det är positivt att kunna påvisa skillnader med sitt arbete, men i slutändan är 

det ändå resurserna som styr, menar forskaren på MEFOS. I början kunde det vara svårt att 

veta hur arbetet skulle utföras men det har blivit bättre. En annan nackdel, enligt doktoranden, 

är att det varit en viss tidsbrist i arbetet vilket bland annat resulterat i lite tid med handledarna 

vid vissa tillfällen. Det finns även en risk med arbetet vilket kan vara om det inte finns någon 

nytta med de modeller som de tar fram anser doktoranden. Det kan enligt forskare 1 på 

Ruukki ibland ske missförstånd om vilket arbete som passar till samarbetsprojektet. 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras den empiriska undersökningen med jämförelse mot den teorietiska 

referensramen. Rubriksättningen är uppbyggd på samma sätt som i empirin för att öka 

förståelsen för läsaren. 

 

5.1 Samarbetsparternas syn på samarbetet 

5.1.1 Styrformen i samarbetet enligt de projektansvariga 

Projektledarnas syn på styrningen är att den är av hierarkisk karaktär men de menar även att 

den i sitt utförande kan vara mer av lösare karaktär. Arbetet kan utföras relativt fritt men leds 

genom ett formellt ramverk. Enligt Dekker (2004) ska styrning i ett interorganisatoriskt 

samarbete skapa ett förhållande som motiverar parterna i samarbetet att uppnå de önskade 

eller förutbestämda resultaten. Enligt Van der Meer-Koistra och Vosselman (2000) ses 

interorganisatoriska samarbeten som en hybrid form av styrning. Denna styrform används av 

samarbeten då den har en stor anpassningsförmåga till föränderliga händelser i samarbetet och 

på marknaden. 

 

Formell och informell styrning 

Den hybrida styrformen passar bra in på PRISMA eftersom att den innefattar både formell 

och informell styrning vilket samarbetet gör enligt de intervjuade och i enlighet med Dekker 

(2004) som menar att den hybrida styrformen är ett mellanting mellan formell och informell 

kontroll. Enligt Dekker (2004) innefattas den formella kontrollen av avtal och kontroller. Den 

formella kontrollen finns för att samarbetsparterna ska försäkra sig om att arbetet fortlöper 

som avtalat och att även de resurser som avtalet innefattar finns tillgängliga. Det råder även 

informell kontroll med regelbunden kommunikation mellan de involverade i samarbetet. 

Genom kommunikationen får involverade i samarbetet uppföljning om hur arbetet fortlöper 

och har då möjlighet att även kontrollera arbetet. Enligt Berggren och Lindkvist (2001) är en 

form av informell styrning kommunikation och kontakt mellan projektets medlemmar.  

 

5.1.2 Styrformen i samarbetet enligt forskarna 

I teorin menar författarna att interorganisatoriska samarbeten är en hybrid form av styrning. 

Denna styrform kännetecknas av att den bland annat är ett mellanting mellan den formella och 

den informella styrningen. Den hybrida styrformen stämmer bra in på detta samarbete 

eftersom att de vi intervjuat menar att det finns en hög grad av förtroende vilket underlättar 

samarbetet men att det måste finnas en viss del formell kontroll för att kunna göra 

kontinuerliga uppföljningar. Ingen av de intervjuade tycker att styrningen är hierarkisk utan 

snarare mer ”platt” och menar att samarbetet inte kännetecknas av byråkrati. Styrningen inom 

samarbetet ska syfta till att motivera samarbetsparterna att uppnå de uppsatta målen och 

forskarna menar att kommunikationen fungerar bra inom samarbetsprojektet. Teorin styrker 
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att det informella engagemanget är mycket viktigt men menar att det tar längre tid att bygga 

upp ett sådant. (Kamminga & Van der Meer Kooistra, 2007) 

 

5.1.3 De mest betydelsefulla aspekterna enligt de projektansvariga 

Val av samarbetsparter 

Varför de olika organisationerna valt att samarbeta är dels på grund av en geografisk 

begränsning men också på grund av att de förekommit tidigare samarbeten. De tidigare 

samarbetena har medfört att parterna har förtroende för varandra samt att de har kunskap i hur 

de fungerar i samarbeten. Gulati och Singh (1998) menar att organisationer med en gemensam 

historia har bättre förtroende för varandra än de som inte har det. De menar ytterligare att 

genom att organisationer har pålitlig information om varandra kan det inge ökat förtroende. 

Enigt de intervjuade har de tidigare samarbetena gett dem erfarenhet om hur de andra arbetar 

samt vet vad de kan leverera. 

 

Förtroende mellan parter 

Samarbetsparterna har pågående samarbetsprojekt men har även haft tidigare samarbeten med 

varandra vilket de menar har underlättat relationen mellan dem. Genom att organisationerna 

har pålitlig information om varandra genom den kännedom de har om varandra kan även 

förtroendet öka emellan dem. Berggren och Lindkvist (2001) menar att ett starkt förtroende 

mellan de olika parterna underlättar samarbetet och motverkar att konflikter uppstår. Det finns 

ett förtroende mellan organisationerna i samarbetsprojektet som är viktigt för samarbetets 

välgång men detta förtroende innebär inget uteslutande av den formella kontrollen. De 

projektansvariga är eniga om att det måste finnas någon form av formell kontroll för att 

finansiärerna och de involverade organisationerna ska vara försäkrade om att de uppsatta 

målen uppnås. Relationen mellan den formella och den informella kontrollen kan enligt 

Dekker (2004) förklaras genom att hög informell kontroll och förtroende kräver mindre 

formell kontroll. Om en organisation är känt för att vara trovärdigt behöver inte parterna 

använda så mycket formell kontroll i samarbetet. 

 

De förtroendetyper som stämmer väl in på det som råder i PRISMA är avtals- och 

kompetensförtroende då det finns avtal mellan organisationerna som innebär en försäkran om 

att parterna levererar den kompetens och resurser som utlovats. Enligt Berggren och Lindkvist 

(2001) baseras avtals- och kompetensförtroende på skriftliga eller muntliga 

överenskommelser om att parterna arbetar som lovat. 

 

Dekker (2004) menar att genom investera i att finna de rätta samarbetsparterna reduceras 

behovet av formell kontroll. De projektansvariga anser att behovet av formell kontroll inte 

kan reduceras helt genom att samarbeta med tidigare samarbetsparter utan någon form av 

kontroll behövs. Dekker (2004) menar vidare att organisationer som ska ingå i samarbeten bör 
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investera i att välja ut goda parter för att mildra problem som kan uppstå i samarbeten samt 

implementera formell styrning för att hantera problemen.  

 

Kunskapsöverföring 

Eftersom att organisationerna har samarbetat med varandra tidigare har detta medfört att de 

har varit samspelta redan från starten av samarbetsprojektet. Enligt Gulati och Singh (1998) är 

det lättare att bygga upp ett förtroende för varandra om parterna har samarbetat tidigare. De 

projektansvariga är eniga om att utgången av ett samarbete är tillgången till den breda 

kunskapen som organisationerna delar med sig av till varandra. En annan orsak till att 

samarbetet har fungerat bra är möjligheten till nära kontakt med involverade i samarbetet 

genom den byggnad som byggts för de involverade i samarbetet. Berggren och Lindkvist 

(2001) menar att arbeta fysiskt nära varandra anses leda till bättre resultat för projekten. 

 

De projektansvariga är eniga om att samarbetet har underlättats genom att det är få 

organisationer involverade. Samtliga organisationer kan vara representerade i styrelsen och 

därmed är det lättare att få samverkan och förståelse mellan organisationerna. Gulati och 

Singh (1998) menar att om fler organisationer involveras i samarbeten kan detta medföra att 

förtroendenivån minskar i och med att det blir svårare att identifiera de olika parternas 

intressen. 

 

För att tydliggöra de viktigaste aspekterna har vi valt att göra en sammanställning i tabellen 

nedan. 

Tabell 1. Sammanfattning av empiri, omarbetning av Langfield-Smith och Smith (2003). 
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5.1.4 De mest betydelsefulla aspekterna enligt forskarna 

Val av samarbetsparter 

Enligt forskarna har samarbetet i PRISMA uppkommit dels genom de tidigare samarbetena 

med varandra. De menar att de tidigare samarbetena har ingett förtroende för varandra. Enligt 

Gulati och Singh (1998) kommer organisationer som har en historia tillsammans i tidigare 

samarbeten att ha ett bättre förtroende för varandra än de som inte har någon historia 

tillsammans. 

 

Förtroende mellan samarbetsparter 

De intervjuades syn på förtroendeaspekten varierar något men den samlade synen är att 

förtroendeaspekten är mycket viktigt för samarbetet men att den formella kontrollen inte kan 

minskas på grund av att det finns vissa formella kontroller och uppföljningar som måste 

utföras för att exempelvis utvärdera om projektet når uppsatta mål. Förtroende handlar om att 

samarbetsparterna ska prestera i enlighet med det som avtalats och i parternas intresse och 

inte endast i sitt eget intresse vilket kan medföra att konflikter undviks (Kamminga & Van der 

Meer-Kooistra, 2007). Det finns olika typer av förtroenden; avtalsförtroende, 

kompetensförtroende samt goodwillförtroende enligt Berggren och Lindkvist (2001). De 

vanligaste förekommande typerna av förtroende torde vara avtalsförtroende och 

kompetensförtroende då dessa typer baseras på skriftliga eller muntliga överenskommelser 

eller övertygelser om att parterna arbetar som de ska (Berggren & Lindkvist, 2001). Dessa 

typer upprätthålls genom regler och rutiner och passar in på PRISMA då de formella 

kontrollerna anses viktiga. Nivån av förtroende ökar i takt med att parterna visar engagemang 

och presterar i enlighet med vad som beslutats. Förtroendet är en viktig nyckelfaktor enligt de 

vi intervjuat, vilket även styrks av Gulati och Singh (1998).  

 

Enligt samtliga forskare bidrar de personliga relationerna till ett lättare utbyte av kunskap 

mellan de olika organisationerna. Dekker (2004) antyder detsamma och de personliga 

relationerna sägs även kunna bidra till att parterna kan använda sig av mindre formell 

kontroll. Denna studie visar att det finns delade meningar om detta men att en viss del av den 

formella kontrollen kan minskas som inledande granskning av de parter som organisationer 

ska ingå samarbete med. Cuganesan (2007) menar att man kan bygga upp förtroende mellan 

parterna med hjälp av sin identitet samt det rykte som organisationen har byggt upp. Studien 

visar att organisationerna inger förtroende genom att de har ett gott rykte om sig att de 

fungerar väl i samarbeten med andra organisationer. 

 

Kunskapsöverföring mellan samarbetsparter 

Enligt forskarna har det nära samarbetet bidragit till att det är lättare att bygga upp kontaktnät 

samt underlättat utvecklandet av processer genom att de medverkande kunnat förflytta sig 

mellan de olika organisationerna. De menar vidare att de resultat som framkommit verkar 
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vara bra. Berggren och Lindkvist (2001) menar att arbeta fysiskt nära varandra anses leda till 

bättre resultat för projekten.  

 

Teorin menar att de risker som uppkommer vid samarbeten kan reduceras genom ett bra 

förtroende (Gulati och Singh, 1998). Bristen av förtroende kan skapa risker i relationer av 

olika slag och riskerna försvinner inte helt genom att det finns starkt förtroende. De vi 

intervjuat menar att samarbetet inte är förknippat med några direkta risker för det finns bra 

avtal som även tar upp att vissa saker är konfidentiella. Samtliga forskare är överens om att 

det viktigaste med samarbeten är att organisationerna delar med sig av sin kunskap till de 

andra i samarbetet. 

 

5.2 Utfallet av empirin i jämförelse med teorin 

Figur 3. Analysmodell över organisationernas syn på interorganisatoriska samarbeten. 

 

Utifrån den empiriska undersökningen visade det sig att den styrform som passade bäst i 

forsknings- och utvecklingssamarbetet PRISMA var den hybrida styrformen. Detta eftersom 

empirin visade att styrningen var av hierarkisk karaktär men att den var av lösare karaktär i 

det praktiska utförandet. Enligt Dekker (2004) är den hybrida styrformen även en mellanform 

mellan formell och informell styrning och inom PRISMA anser man att det behövs både 

formell och informell styrning. Den informella styrningen kännetecknar det höga förtroendet 

och den goda kommunikationen i samarbetet medan den formella kontrollen kännetecknar 

avtalen och kontrollerna som finns.  

 

Den empiriska undersökningen visade att en viss form av styrning finns alltid genom 

rapporter och finansiärernas kontroll men det är inte avgörande för den viktigaste aspekten i 
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samarbetet som är lärande av varandra. Därför finns det nu inget direkt samband mellan 

styrning och det förväntade utfallet av samarbetet.  

 

Förtroende är också en viktigt och stor aspekt i samarbetet då det ligger till grund för ett väl 

fungerande samarbete. Enligt Gulati och Singh (1998) kan förtroende mellan parter reducera 

behovet av styrning inom samarbetet. Ur empirin framgick det dock att för att ett samarbete 

ska fungera behövs någon form av styrning som kontrollerar att samarbetet fungerar som det 

ska och att de involverade organisationerna levererar de utlovade resurserna och resultaten. 

Därför finns det ett samband mellan styrning och förtroende. Det är även viktigt att inte 

styrningen blir alltför övervakande och förtroende kan reducera kravet på styrning till en viss 

gräns och därmed finns det ytterligare ett samband mellan förtroende och styrning. 

 

Den empiriska undersökningen visade att i PRISMA finns det ett avtals- och 

kompetensförtroende mellan samarbetsparterna. Dessa typer av förtroenden baseras enligt 

Berggren och Lindkvist (2001) på skriftliga eller muntliga överenskommelser eller 

övertygelser om att organisationerna arbetar som de ska. Inom PRISMA finns det avtal som 

reglerar hur kostnader ska finansieras och fördelas och hur allt ska administreras. Förtroende 

är nödvändigt för att organisationerna ska vilja och våga dela med sig av sin kompetens och 

kunskap och därmed finns det ett samband mellan förtroende och det förväntade utfallet av 

samarbetet. 

 

En intressant aspekt som vi ville få fram genom studien var varför organisationer går samman 

i samarbeten. Teorin visade på att i de flesta samarbeten är det kostnadsbesparingar man vill 

åt och att de involverade organisationerna vill skapa framtida relationer med varandra. Detta 

visade sig inte stämma på samarbetet PRISMA då den empiriska undersökningen visade att 

den viktigaste anledningen till att ingå i ett samarbete var att dela med sig av kunskap och att 

lära av varandra.  
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6 Slutsatser och avslutande diskussion 

I detta kapitel kommer slutsatser dras utifrån den gjorda studien. En avslutande diskussion 

följer sedan och kapitlet avslutas med ett stycke om förslag till fortsatta studier. 

 

Syftet med studien var att beskriva styrningen inom ett interorganisatoriskt samarbete och 

analysera hur de olika organisationerna uppfattar styrningen. Forskarna hade inte samma 

kunskap och insyn i hur styrningen fungerar i samarbetet vilket är förståeligt då det inte 

innefattas i deras arbetsuppgifter. Forskarna som utför själva arbetet ansåg att styrningen 

fungerade på en mer platt nivå medan de projektansvariga ansåg att styrningen var mer 

hierarkisk. Till detta kan vi dra likheter med hur ett vanligt företag fungerar där de som 

arbetar högre upp i organisationen har förmågan att se styrning och kommunikation flöda på 

ett mer hierarkiskt sätt. Medan de som arbetar längre ner i organisationen uppfattar att 

styrning och kommunikation fungerar mer platt då de har regelbunden kontakt med deras 

närmsta chef som delegerar arbetsuppgifter. En intressant aspekt för PRISMA är att det 

beskrivs vara uppbyggt som ett företag men att själva arbetet inte utförs i enlighet med de 

formella mallar som finns uppställda för företag utan att arbetet sker mer fritt.  

 

Syftet var även att identifiera vilka aspekter som anses mest betydelsefulla i ett 

interorganisatoriskt samarbetsprojekt. Inom interorganisatoriska samarbetsprojekt trodde vi 

att valet av samarbetsparter var en viktig och strategisk aspekt men det visade sig genom vår 

studie att val av samarbetsparter verkar komma naturligt genom att parterna ofta verkar inom 

samma bransch eller har samarbetat tidigare. En slutsats som vi kan dra är att 

förtroendeaspekten är nödvändig i interorganisatoriska samarbetsprojekt och en viktig 

framgångsfaktor för att samarbeten ska lyckas. Synen på förtroende skiljde sig åt i studien. 

Samarbetsparters förtroende ökar i takt med tidigare samarbeten vilket tydligt framkom i vår 

studie. De personliga kontakterna mellan organisationer bidrar till att information kan utbytas 

på ett lättare sätt samt gör det enklare att bygga upp nya kontaktnät. Det visade sig att ett 

starkt förtroende inte kan reducera all formell kontroll inom samarbetsprojekt då det ofta finns 

uppsatta mål som kontinuerligt ska följas upp samt krav från finansiärer. Detta medför att en 

viss mån av formell kontroll måste finnas för att försäkra sig om att arbetet fortlöper som det 

ska och för att göra uppföljningar av olika resultat.  

 

En viktig slutsats som vi kan dra genom vår studie är att det viktigaste med att ingå i 

samarbeten är att de olika parterna kan dra lärdom utav varandra och dela med sig av sin 

kunskap. Detta är en intressant aspekt eftersom då vi inledde vår studie ville vi ha svar på om 

organisationerna valt att ingå i samarbetet på grund av att de ville uppnå 

kostnadsminimeringar eller bygga relationer för framtiden. Resultatet visade istället vara att 

det är lärande av varandra som är det viktigaste för samarbetsprojektet PRISMA. 

Samarbetsparterna kan dra stor nytta av varandra när det gäller att dela med sig av sin 

kunskap samt att relationerna till industrin blir nära för samarbetande forskare. 
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Studien visade att samarbeten som PRISMA, ett forsknings- och utvecklingsprojekt, är ofta 

enklare samordna då man frångår konflikten om vem som är ägaren till patentet. 

Samarbetsprojekt som utvecklar produkter kan vara svårare att samordna då organisationerna 

konkurrerar om patentet till en produkt. 

 

6.1 Avslutande diskussion 

Det intryck vi fått efter avslutad studie är att samarbetsprojekt av denna typ är av godo för de 

olika parterna. PRISMA verkar vara ett föredöme för samarbeten då de involverade 

organisationerna har höga tankar och positiva åsikter om samarbetet.  Organisationerna i 

PRISMA verkar ha en god sammanhållning och baracker har byggts vid MEFOS för att skapa 

närhet till dem som är involverade i samarbetsprojektet. Samtliga av respondenterna verkar ha 

goda förhoppningar om projektet. De menar att det är bra att många experter får samarbeta 

och att forskarna får viktig kunskap som organisationerna sedan kan ha stor nytta av i 

framtiden. PRISMA kan börja arbeta med projekt som ser till en större nytta än för 

organisationerna och istället titta på ett vidare perspektiv med exempelvis energibesparingar 

för hela samhället. 

 

En annan intressant aspekt i samarbetsprojektet är att två av parterna är konkurrenter. SSAB 

och Ruukki arbetar med liknande verksamheter i Sverige respektive Finland. 

Organisationerna är väl medvetna om deras roller men ingår avtal om att inte behöva dela 

med sig av konfidentiell information som gör att samarbetet kan fungera mycket bra. 

Intressant är även att ingen av de vi intervjuade sade att det finns några särskilda risker med 

samarbetet förutom eventuella misslyckanden med projekten. Detta kan innebära att ingen av 

organisationerna anser att det finns några särskilda risker, eller åtminstone höga risker, med 

att samarbeta med konkurrenter. 

 

I början av vår studie anade vi inte att förtroendeaspekten var så central och att de flesta av 

våra respondenter tyckte att förtroendeaspekten är en mycket viktig och nödvändig del i 

samarbetets framgångar. Vi trodde inte heller att de flesta av respondenterna menar att det 

mest viktiga med samarbetsprojektet PRISMA eller med samarbetsprojekt i allmänhet är att 

olika parter kan lära sig av varandra. Vi har nu fått större insikt i hur samarbeten kan fungera 

och att de samarbeten som redan har goda relationer och är medvetna om kostnader, ligger 

fokus istället på att få tillgång till varandras kunskaper. 

 

6.2 Förslag till fortsatta studier 

Fortsatta studier inom detta område kan vara att jämföra fler samarbetsprojekt för att få en 

samlad bild av vad som är det mest väsentliga enligt parterna med denna typ av samarbeten. 

Ett annat område att fortsätta studera kan vara att följa upp slutresultatet av ett 

samarbetsprojekt för att se om projektet lett till några kostnadsbesparingar eller andra resultat. 

Hur ser det ut för andra organisationer i andra branscher? Anses det lärande perspektivet vara 

mest väsentligt enligt andra interorganisatoriska samarbetsprojekt. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Allmänna frågor: 
 

1. Vad har du för befattning i organisationen och vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

2. Kan du börja med att berätta om projektet?  

- Vad handlar samarbetsprojektet om,  

- Vad är det ni vill utveckla? (Exempelvis processutveckling eller produktutveckling) 

- Vad har/hade ni för mål i samarbetsprojektet? 

- Hur gjorde ni när ni startade samarbetsprojektet? (På vems initiativ, kundens, ert eget) 

- Hur såg den allra tidigaste fasen ut av projektet, dvs. innan ni formellt hade initierat 

projektet? 

- Vilka organisationer var inblandade och hur många personer arbetade i projektet? 

- Hur lång tid pågick projektet? 

 

3. Kan du berätta mer om din roll i samarbetsprojektet? 

- Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

4. Fanns det ett formellt kontrakt mellan organisationerna för hur projektet skulle 

genomföras? 

- Där det framgick vem som skulle ansvara för vad, 

- Hur kostnader skulle fördelas, osv. 

 

 Val av samarbetsparter 

5. Varför valde ni att samarbetar med just de parterna som ingår i samarbetsprojektet? 

6. Har ni samarbetat med den andra parten tidigare? 

7. Anser du att samarbetsprojektet har underlättat framtagandet av ”produkten/förbättring 

av processen”? Motivera. 

 

Styrningen av samarbetsprojektet 

8. Är det en särskild person/grupp som är utsedd till att leda samarbetet? 

- Hur har ni fattat beslut i projektgruppen? 
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- Hur tycker du att kommunikationen fungerade till alla inblandade i projektet? 

 

9. Anser du att samarbetet styrs genom top-down, det vill säga om det är hierarkisk 

styrning, eller genom en form av lösare styrning? 

 

10. Vad anser du om resultatet av projektet (dvs. utfallet/produkten, och vad anser du 
om processen dvs. hur projektet leddes)? 

- Vad var bra?, mindre bra?  

- Vad tror du anledningen till det var? 

- Har samarbetsprojektet lett till kostnadsbesparingar?  

 

11. Är samarbetsprojektet förenat med några risker?  

- Till exempel att en samarbetspart inte håller vad den lovat 

 

12. Använder ni er av någon form av formell kontroll för att försäkra er att 

samarbetsparterna gör vad de ska eller litar ni på att samarbetsparterna gör det som de 

ska? 

 

13. Anser du att det finns ett förtroende mellan samarbetsparterna?  

- Om ja, vad innebär detta förtroende för er? 

- Anser du att förtroendeaspekten är av väsentlighet? Utveckla! 

- Tror du att en hög grad av förtroende kan minska den formella kontrollen inom 

samarbetet? 

 

14. Anser ni att organisationerna genom att lägga resurser på att finna de ”rätta” parterna 

kan reducera behovet av formell kontroll? 

 

15. Anser ni att personliga kontakter underlättar och möjliggör utvecklingen av förståelse 

och ger ett lättare informationsutbyte? 

 

16. Kan du komma på något som varit särskilt bra i just detta projekt? 

17. Kan du komma på något som har fungerat mindre bra? 
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18. Vilka anser du vara de tre viktigaste fördelarna och nackdelarna med ett (allmänt) 

samarbetsprojekt med olika organisationer inblandade? 

19. Får vi återkomma om något är oklart eller om vi har ytterligare någon fråga? 


