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Förord 
 
Efter otaliga timmars skrivande och bearbetning med många koppar kaffe och cykelturer till 
campus i motvind är vårt examensarbete vid civilekonomprogrammet äntligen färdigställt. 
Det sista kapitlet av vår tid på Linköpings universitet har präglats av skratt och glada stunder 
som gör att universitetslivet kommer att lysa med sin frånvaro.  
 
Utan hjälp från personerna på ByggVesta, Stångåstaden, Victoria Park, R&C Nordic och 
OCAB Linköping som vi fick möjligheten att intervjua hade studien inte varit genomförbar. 
Därför vill vi rikta ett extra stort tack till er! Ännu ett tack riktas till de studenter som hjälpt 
oss att läsa många versioner av olika kapitel och gett oss tips som har fått oss tillbaka på rätt 
väg när vi varit ute och cyklat djupt inne i Rydskogen. Dessa råd har verkligen hjälpt oss att 
förbättra vår uppsats!  
 
Det sista och största tacket ger vi till varandra, utan det stöd och hårda arbete vi har delat 
under de sista månaderna hade denna uppsats varit omöjlig att genomföra.  
 
Vi avslutar våra år vid internationella civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet 
med de följande orden:  
 
 

’’Det är i motvind en drake lyfter…’’ 

- Winston Churchill 
 

 
 
 

 

Linköping, 28 maj 2018 

 
 

 

  



 

 

  



 

Sammanfattning 
Titel: Hur kan man styra en relation? En studie om styrning av interorganisatoriska relationer 
mellan små och medelstora företag 

Författare: Amanda Hardmeier och Sofia Östman 

Handledare: Jörgen Dahlgren 

Bakgrund: Interorganisatoriska relationer har blivit allt viktigare de senaste åren, företag köper 
exempelvis in IT-tjänster för att kunna förbättra sin kärnverksamhet. Det är dock vanligt att 
interorganisatoriska relationer misslyckas, en lösning till problem med dessa relationer är att 
använda ekonomisk styrning. En typ av relation som är speciellt utsatt för problematiken är 
relationen mellan små och medelstora företag, vilket är en grupp det saknas forskning och 
empiriska undersökningar om, trots dess stora inverkan på den svenska ekonomin. Ännu mer 
problematiskt blir det när dessa företag köper eller säljer tjänster, då hantering av tjänster kräver 
en större administrativ kunskap som mindre företag generellt inte besitter. Därmed är det av 
intresse att studera hur relationen mellan små och medelstora företag som hanterar tjänster ska 
styras på bästa sätt.  

Syfte: Syftet med studien är att skapa en modell över hur styrningen av interorganisatoriska 
relationer utformas och används av små och medelstora företag.  

Genomförande: Studien är en kvalitativ fallstudie med ett abduktivt angreppsätt. Empirisk 
data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer på fem olika små och medelstora företag 
som köper och säljer tjänster, med syfte att framhäva perspektivet från båda partner i relationen.  

Resultat: Studiens resultat visar att det krävs en kombination av formella och informella 
styrmedel för att ha en fungerande interorganisatorisk relation. Avvägningen av olika styrverktyg 
beror på olika bakomliggande faktorer som präglar relationen mellan små och medelstora företag 
men resultatet tydliggör även att tillit och kommunikation har en stor inverkan på behovet av 
olika slags styrning. Samtidigt har kontraktet en väsentlig del av de studerade 
interorganisatoriska relationerna. Det är i kontraktet som bland annat finansiella och icke-
finansiella målsättningar kan specificeras och kontraktet används som ett underlag för utförandet 
av tjänsten, uppföljning och avstämning, vilket inte alltid utförs i praktiken. Tilliten som finns 
mellan parterna i en relation påverkar hur kontraktet sedan används. Studien visar att formella 
styrmedel och tillit i vissa delar av relationen kan användas som substitut till varandra.  

Nyckelord: Interorganisatorisk relation, ekonomisk styrning, formella styrmedel, informella 
styrmedel, små och medelstora företag, SME, tjänster, tillit 

  



 

 

  



 

Abstract 
Title: How can you control a relationship? A study of the management control systems of 
interorganizational relationships between small and medium sized enterprises 

Authors: Amanda Hardmeier and Sofia Östman 

Supervisor: Jörgen Dahlgren 

Background: The importance of interorganizational relationships has increased in recent years. 
Companies outsource peripheral components of their operations, such as IT, in order to focus on 
the main purpose of the company. It is common, however, for these relationships to fail and one 
solution to the problems arising from interorganizational relationships is the use of management 
control systems. Relationships between small and medium sized enterprises, in particular, 
present significant issues. Although they have a great impact on the Swedish economy, there are 
few scientific studies on them. These companies have an even harder time coping with 
interorganizational relationships when they are dealing with services, as they require more 
administrative knowledge than they don’t possess. It is therefore of elevated interest to study the 
relationship between small and medium sized enterprises that handles services and what type of 
management control system is best suited for the relationship. 

Purpose: The purpose of this study is to create a model of the management control systems of 
interorganizational relationships between small and medium sized enterprises. 

Design: The study is a qualitative case study with an abductive approach. Empirical data has 
been collected through semi-structured interviews at five different small and medium sized 
enterprises that sell and buy services in order to elucidate both parties’ perspectives. 

Conclusion: The results from the study demonstrate that it is necessary to have a combination 
of formal and informal management control systems in order to maintain a functioning 
interorganizational relationship. The balance between different control systems depends on 
underlying factors arising from the relationship between small and medium sized enterprises. The 
study also shows that trust and communication has a great impact on the need for different types 
of control, however, the contract has simultaneously proven to be an essential part of the 
interorganizational relationships that have been studied. The contract can specify the financial 
and non-financial aims of the parties and can also be used as a model for how the service should 
be provided. The contract can also be used for future reviews of the working relationship, although 
this is not always the case, as the level of trust between the two parties will influence how the 
contract is actually used. The study shows that formal control systems and trust can be used as 
substitutes to one another throughout the relationship.  

Key words: Interorganizational relationship, management control systems, formal control 
system, informal control system, small and medium sized enterprises, SME, service, trust   
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Definition av studiens nyckelord 
 

Interorganisatoriska relationer  

 

 

  

Ett samarbete mellan två eller fler 
oberoende organisationer (Anthony, 
Govindarajan och Hartmann, 2014).

Små och medelstora företag (SME)  

  

    

Företag som har mellan 1 och 249 
anställda. Ett litet företag har mellan 10-
49 anställda medan ett medelstort företag 
har mellan 50-249 anställda (Europeiska 
Kommissionen, 2018). 

Tillit  

 

”…övertygelse om [någons] trovärdighet 
eller goda avsikter i förhållande till 
personen i fråga” (Nationalencyklopedin, 
2018b). 

  

Ekonomisk styrning 

 

 

 

Ekonomisk styrning är ett medvetet sätt 
att få andra att agera på önskvärt sätt och 
är även ett hjälpmedel för att försäkra sig 
om att sina anställda gör vad som är bäst 
för organisationen (Merchant och Van 
der Stede, 2017, s. 11).

 

Samarbete 

 

 

Två eller fler som arbetar tillsammans för 
att nå ett gemensamt syfte 
(Nationalencyklopedin, 2018a).
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Sedan mer än tjugo år tillbaka har kommersiella organisationer lagt ett större fokus vid sina 
kärnverksamheter för att kunna uppnå konkurrensfördelar och därmed förbättra sin 
strategiska position på marknaden (Dwyer, Schurr och Oh, 1987). Företags fokus på 
kärnverksamheter har, allt annat lika, medfört ett behov av att köpa in vissa 
stödverksamheter från andra företag. Exempelvis är det vanligt att företag köper in IT-
tjänster såsom support, drift och molntjänster. Uppdelningen av aktiviteter på olika företag 
innebär att det blir allt viktigare att hantera relationen mellan det köpande och säljande 
företaget för att på så sätt kunna bygga fungerande och långsiktiga relationer. Synen på 
interorganisatoriska relationer har därmed förändrats över tid och fler organisationer har 
gått från att välja leverantörer utifrån ett marknads- till relationsorienterade perspektiv. 
Goda interorganisatoriska relationer mellan företag har därför stor betydelse för att 
aktörerna ska kunna uppnå ökade konkurrensfördelar och således ha en större chans att nå 
sina strategiska mål (Otley, 1994). Det är dock inte en enkel uppgift att hantera relationer, 
faktum är att de flesta samarbeten mellan företag avslutas på grund av att relationerna inte 
har fungerat väl (Park och Russo, 1996). 

Interorganisatoriska relationer innebär ett samarbete mellan två eller fler oberoende 
organisationer (Anthony, Govindarajan och Hartmann, 2014). Dessa samarbeten kan vara 
allt ifrån exempelvis strategiska allianser, partnerskap eller andra former av 
interorganisatoriska relationer såsom köp- och säljrelationer. Köp- och säljrelationer är mest 
förekommande av alla interorganisatoriska relationer och leder ofta till långsiktiga och nära 
samarbeten mellan två parter (ibid.). Dessa relationer är överlag komplexa och samma 
problematik som kan påvisas i mänskliga relationer kan även återfinnas i relationer mellan 
företag. Två individer eller företag går in i en relation med förhoppningar om att den ska 
skapa fördelar, men ofta kan det finnas olika viljor och mål med samarbetet. Olika 
målsättningar kan påverka en relation negativt genom att företagen arbetar i olika riktningar. 
Faktum är att det sällan endast finns ett tydligt mål för relationen, men det är viktigt att 
företagens egna mål inte konkurrerar med varandra. Genom att ha en målkongruens1 över 
företagsgränser har parter inom en interorganisatorisk relation en större möjlighet att nå 
egna organisatoriska mål (Dwyer, Schurr och Oh, 1987). Även om företagens mål är i linje 

                                                        

1 Styrning av beteenden kan leda till en ökad grad av måluppfyllelse (Anthony och Govindarajan, 
2007). 
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med varandra, finns det ändå andra risker för konflikter inom interorganisatoriska 
relationer. Dessa kan bland annat grundas i hur de båda företagen anser att samarbetet bör 
fungera och hur de ska uppnå målet. 

En grupp för vilken interorganisatoriska relationer är en komplex utmaning är den mellan 
små och medelstora företag (SME) och enligt Småföretagarnas Riksförbund (2018) är det 
mer komplicerat för små företag än vad det är för medelstora bolag att hantera samarbeten. 
Små företag saknar ofta hur hanteringen av interorganisatoriska relationer ska utformas i sin 
affärsplan (Morrissey och Pittaway, 2006). Dessutom präglas dessa företag av lägre 
administrativa kunskaper och färre stödresurser inom företaget, vilket gör att andra 
komponenter blir viktiga i ett interorganisatoriskt samarbete. Lägre administrativa 
kunskaper och mindre förståelse medför att många små företag inte alltid vet vad de ger sig 
in på i början av en interorganisatorisk relation och vad som senare förväntas av företaget 
(ibid.). De begränsade resurserna i företaget gör att många små företag inte har råd att 
misslyckas, tacka nej till arbete och har inte ekonomiska möjligheter att genomgå rättstvister 
till följd av interorganisatoriska motsättningar (Morrissey och Pittaway, 2006). Företag som 
befinner sig i en marknad med stor konkurrens, vilket är fallet för många SME, innebär att 
de blir mer beroende av sina samarbetspartners (van Weele, 2005; Christopher, 2011). För 
SME är också storleksskillnader i ett samarbete vanligt förekommande, vilket har en stor 
inverkan på relationen. När ett medelstort företag har en relation med mindre företag 
uppkommer en ojämn maktbalans på grund av att det större företaget har mer administrativ 
kunskap och resurser. Den ojämna maktbalansen påverkar styrningens utformande och 
småföretags brist på makt i en interorganisatorisk relation gör att de större företagen i 
relationen själva kan avgöra hur nära de faktiskt vill att samarbetet ska vara (Morrissey och 
Pittaway, 2006). Detta möjliggör att den dominerande parten i relationen har möjlighet att 
agera opportunistiskt2 (Cäker, 2008). I resonemanget ovan belyses att det komplexa 
förhållandet som uppstår mellan två företag i en relation är svårt att hantera. Hur ser då ett 
fungerande samarbete mellan små och medelstora företag?  

Enligt Småföretagarnas riksförbund (2018) är det ännu mer problematiskt för SME som 
köper och säljer tjänster än vad det är för andra typer av företag att hantera 
interorganisatoriska relationer. Tjänster är till skillnad från varor mer svårdefinierade och 
komplexa (Grönroos, 2008). Det går till exempel varken att ta på eller lagra en tjänst och i 
och med att beställaren av tjänsten påverkar dess utformning är det svårt att erbjuda exakt 
samma tjänst i andra relationer (ibid.). Det är svårt att veta exakt hur ofta och när ett företag 
behöver en tjänst och på grund av avsaknaden av taktlitet och svårigheter i att specificera hur 
tjänsten ska genomföras blir det ännu mer komplicerat när en samarbetsrelation utformas. 

                                                        

2 Opportunism förklaras av Williamson (1975) som att utnyttja en situation och agera i eget 
intresse på ett bedragande sätt.  
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Därmed är det också mer komplicerat att kontraktera kring en tjänsts utformning eftersom 
kontrakten för tjänster anses behöva vara mer detaljerade och informationsrika än för varor, 
vilket kräver kunskap och resurser hos parterna (Grönroos, 2008). Komplexiteten i 
utformningen av kontrakt visas tydligt i en undersökning från 2016 som säger att det blir 
vanligare för små svenska företag att sköta sina interorganisatoriska relationer utan kontrakt 
(Svenska Dagbladet, 2016). SME utesluter oftare skriftliga kontrakt på grund av dess 
komplexitet, höga kostnad och tidsåtgång till följd av de lägre administrativa kunskaperna 
och få resurser (Roxenhall, 1999). Detta kan innebära stora risker för relationen mellan små 
och medelstora företag om ett interorganisatoriskt problem skulle uppstå. Frågan är hur 
utformningen av relationen mellan SME påverkas av tjänsters komplexitet? Hur styrs den 
interorganisatoriska relationen då?  

1.2 Problemformulering 
Samarbeten har, som tidigare nämnts, fått en allt viktigare roll mellan företag. Med 
anledning till den komplexitet interorganisatoriska relationer innefattar är det viktigt att få 
båda parter i en relation att arbeta på önskvärt sätt. Ett verktyg för att uppnå detta är att 
använda sig av ekonomisk styrning (Anthony, 1965). Styrning kan vara utformad på olika vis 
och två av sätten för att hantera interorganisatoriska relationer är formell och informell 
styrning (ibid.). Formell styrning innebär bland annat att företag använder sig av 
resultatstyrning i form med budgetar och belöningssystem eller beteendestyrning med 
policys, handlingsprocesser och regler (Dekker, 2004). I formell styrning används dessutom 
ofta skriftliga kontrakt för att utöva kontroll (ibid.). Den informella styrningen kan istället 
kopplas till gemensamma värderingar, attityder, normer samt en tillit mellan parter 
(Langfield-Smith och Smith, 2003). Dessa olika utformningar av ekonomisk styrning 
används sällan var för sig, istället behövs en kombination av formell och informell styrning 
för att hantera interorganisatoriska relationer.  

På vilket sätt styrningen för en fungerande interorganisatorisk relation ska utformas beror 
till stor del på karaktärsdragen hos relationen och den externa miljön såsom lagar och regler 
(van der Meer-Kooistra och Vosselman, 2000). Bland annat påverkas styrningen av 
långvarigheten av relationen, om den är återkommande eller om företaget har ett gott rykte 
om sig. Vidare har risksituationen mellan parter i relationen även en stor betydelse för 
styrningens utformning. Därtill spelar även samarbetets målkongruens roll för behovet av 
styrverktyg (Dwyer, Schurr och Oh, 1987; Birnberg, 1998) och dessutom har maktbalansen 
mellan parter en inverkan på utformandet av styrningen (Donada och Nogatchewsky, 2006; 
Cäker, 2008). På grund av dessa svårigheter är det inte helt lätt att styra relationen på ett 
passande sätt och det finns därmed utmaningar i att hitta en kombination och balans av 
formella och informella styrmedel för att bygga upp en fungerande interorganisatorisk 
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relation (Ouchi, 1979; van der Meer-Kooistra och Vosselman, 2000; Dekker, 2003, 2004; 
Cäker, 2008).  

Det problematiska med att hitta en kombination av formella och informella styrmedel i en 
köp- och säljrelation för SME har uppmärksammats inom svenskt näringsliv. SME utgör den 
största delen av näringslivet och spelar därför en oerhört viktig roll för sysselsättning och 
tillväxt i Sverige (SCB, 2015) men trots det möter de många interorganisatoriska utmaningar. 
Det faktum att SME ofta har lägre administrativa kunskaper och finansiella medel än 
företaget de är i en relation med gör att det finns en maktobalans i samarbetet och i 
styrningens utformning (Park och Russo, 1996). Om relationen och dess styrning inte är 
utformad på ett sätt som gynnar båda parter kan det resultera i att relationen blir kortvarig 
och företag misslyckas i att uppnå sina mål (ibid.). Inte nog med att relationer för SME är 
svåra att hantera, problemet blir extra påtagligt när de köper eller säljer tjänster eftersom att 
det kräver en högre nivå av styrning och administrativa kunskaper. Om relationerna inte 
styrs på ett bra sätt kan det leda till misslyckade samarbeten ( Morrissey och Pittaway, 2006). 

Relationsproblematiken vid hantering av tjänster uppmärksammas också av 
Småföretagarnas Riksförbund (2018). De menar att SME inom bygg- och 
fastighetsbranschen är några av de som har flest problem med sina interorganisatoriska 
relationer, med anledning av svårförståeliga kontrakt och ogynnsamma samarbeten (ibid.) 
Många fastighetsbolag är idag beroende av att samarbeta med och köpa in tjänster av olika 
byggföretag men kunskapen om styrningen av dessa interorganisatoriska relationer inte 
alltid är tillräckliga. Det finns flera exempel som påvisar detta och bland annat meddelar ett 
medelstort fastighetsbolag i Göteborg att de väljer att säga upp samarbetet med ett mindre 
säljande företag på grund av att krav och policys i kontraktet inte uppfyllts (Dagens industri, 
2018). Detta visar på att formella och informella styrmedel är av betydelse för en 
interorganisatorisk relation mellan små och medelstora som hanterar tjänster men frågan är 
hur balansen av olika styrmedel i ett sådant samarbete ser hur? Hur utformas styrverktygen 
av de olika parterna i samarbetet?  

Efter en litteraturgenomgång bekräftas att befintlig forskning är begränsad gällande hur små 
och medelstora företag ska hantera tjänster och styra sina interorganisatoriska relationer, 
vilket kan anses underligt då det i tidigare resonemang framkommer att det har en stor 
inverkan på samarbetet. Tidigare studier av interorganisatoriska relationer har belyst det 
komplexa förhållandet företag har med sina leverantörer. Exempelvis har Cäker (2008) 
studerat formell- och informell styrning i kombination med maktbalanser och Van der Meer-
Kooistra och Vosselman (2000) diskuterar de olika faktorer som kan påverka styrning av en 
relation. Tidigare studier inom styrning av interorganisatoriska relationer är även 
genomförda med kvantitativa forskningsmetoder och att det saknas empiriska bevis kring 
hur små och medelstora företag hanterar styrningen av dessa samarbeten. Forskare inom 
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ämnet understryker även betydelsen av att studera interorganisatoriska relationer vid fler 
situationer och kontexter för att ytterligare kunna generalisera resultaten. En stor del av den 
tidigare forskningen täcker och behandlar internationella kontexter men endast ett fåtal har 
använt empiriskt material från den svenska marknaden och då enbart från köp-, alternativt 
säljperspektivet. Detta kan ses som anmärkningsvärt då svenska SME idag bidrar med 60 
procent av svenska företags totala omsättning (SCB, 2015), och därmed bör vara av stort 
intresse att studera.  

Den förda diskussion ovan visar på det att de finns behov av att förbättra kunskapen, från 
både ett teoretiskt och empiriskt perspektiv, kring styrning av interorganisatoriska relationer 
som hanterar tjänster inom kontexten svenska små och medelstora företag och hur olika 
kombinationer av formella- och informella styrmedel utformas av både köp- och säljparter i 
dessa relationer. 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att skapa en modell över hur styrningen av interorganisatoriska 
relationer utformas och används av små och medelstora företag.  

1.4 Disposition 
Nedan beskrivs studiens nästkommande kapitel kortfattat för att ge en överblick över 
strukturen och hur de olika avsnitten kopplas samman.  

Metod 

I metodavsnittet presenteras vad som ligger till grund för genomförandet av studien. 
Avsnittet beskriver bakomliggande anledningar och svarar på varför en kvalitativ fallstudie 
och urvalet av företag och respondenterna har utförts. Det resoneras även om aspekter såsom 
kvalitet och etik och anledningen till att studien inleder med metodavsnittet är för att läsaren 
ska ha den valda metodiken i åtanke genom hela uppsatsen.  

Teori  

I följande avsnitt beskrivs den teoretiska referensramen där studiens modeller och begrepp 
introduceras. Inledningsvis diskuteras begreppet interorganisatoriska relationer och den 
generella problematiken kring dessa relationer. Sedan beskrivs relationernas koppling till 
SME och tjänster. Kapitlet beskriver därefter hur företag styr dessa interorganisatoriska 
relationer med formella och informella styrverktyg och avslutas med hur avvägningen mellan 
dem ser ut.  
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Empiriskt resultat 

Avsnittet som behandlar det empiriska resultatet börjar med en kort presentation om 
studiens företag för att sedan beskriva hur dessa arbetar med sina interorganisatoriska 
relationer och hur olika styrverktyg påverkar och utformar dessa relationer.  

Analys  

I analysavsnittet sammankopplas och analyseras resultatet från de empiriska studierna med 
teorierna från referensramen, med avsikt att besvara studiens syfte. För att knyta ihop säcken 
presenters även en modell som beskriver hur SME utformar styrningen i sina 
interorganisatoriska relationer.  

Studiens resultat  

Under det sista avsnittet i studien presteras en sammanställning och diskussion av resultatet 
och vilka de bakomliggande faktorerna till resultatets utfall skulle kunna vara. Slutligen delas 
tankar kring vilka studiens resultat kan gälla för och förslag på vad som skulle vara av intresse 
att studera vidare.  
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2 Metod 

2.1 Forskningsansats 
En studie börjar med att skapa en bra problemformulering som beskriver ämnet för studien 
och anledningarna till varför den är betydelsefull. Denna formulering leder fram till studiens 
syfte vilket uppfylls genom att analysera och bearbeta empiriskt och teoretiskt material 
(Rienecker och Nilsson, 2003).  

Efter att ha insett hur problematiskt det är för SME vid interorganisatoriska relationer 
påbörjades problemformuleringen. Problemen som blev uppmärksammade var bland annat 
att de flesta interorganisatoriska relationer misslyckas (Park och Russo, 1996) samtidigt som 
det blir allt viktigare för företag att sköta om sina interorganisatoriska relationer för att 
uppnå konkurrensfördelar (Dwyer, Schurr och Oh, 1987). Idag finns mycket forskning 
tillgänglig kring interorganisatoriska relationer (van der Meer-Kooistra och Vosselman, 
2000; Dekker, 2004; Cäker, 2008) men studierna är begränsad gällande styrning av 
interorganisatoriska relationer hos SME trots deras stora inverkan på den svenska 
ekonomin. I synnerhet finns det få studier kring SME som hanterar tjänster och hur 
problematiken som uppstår för dessa företag kan hanteras. Därmed finns det stort intresse 
av att studera dessa interorganisatoriska relationer och hur de kan styras.  

Studien är av teoriförfinande karaktär (Keating, 1995). Det innebär att tidigare forskning och 
teorier inom ämnet för interorganisatoriska relationer mellan SME kommer att förfinas och 
förhoppningsvis utvecklas med hjälp av slutsatser från denna studie. Befintlig teori 
studerades innan och under tiden som empiriskt material samlades in. Detta bidrog till att 
insamlandet av empirisk data influerades av befintlig teori och samtidigt att sökandet och val 
av teorier påverkades av den empiriska data. Att behandla insamlandet av data och teori på 
detta sätt kallas att använda sig av en abduktiv ansats (Bryman och Bell, 2017).  

För att kunna uppfylla studiens syfte och skapa en modell över passande styrverktyg ansågs 
det viktigt att studera hur styrning av interorganisatoriska relationer för SME som köper och 
säljer tjänster hanteras på riktigt ute bland företag. Något som är viktigt att ha i beräkning 
när verkligheten studeras är att den är olika för alla individer, en persons 
verklighetsuppfattning kan skilja sig stort från någon annans. Därmed var det av betydelse 
att hålla sig objektiv till insamlat empiriskt material och de organisationer som ingår i 
studien, vilket är en stor utmaning (Brinkmann och Kvale, 2015, s. 61). Genom att hålla sig 
neutral till datan har respondenters egna verklighet kunnat avspeglas i tolkning av dem. Det 
är viktigt att poängtera att den verklighet som beskrivs därmed är respondenternas 
verklighet, vilket kanske inte stämmer överens med den verklighet som någon annan har. 
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Anledningen till detta är att respondenten ofta inte står som en isolerad enhet, utan som en 
del av en större kollektiv enhet där han eller hon blir påverkad av andra individer (Justesen 
och Mik-Meyer, 2011, s. 19). Tanken med studien är därmed att på bästa möjliga sätt återge 
den verklighet som respondenter från utvalda fallföretag har berättat om.  

2.2 Forskningsmetod  
För att veta hur empiriskt material skulle samlas in för att bäst kunna uppfylla studiens syfte 
samt ta reda på den problematik som råder i forskningsområdet behövde det tas ett beslut 
om hur detta skulle genomföras. Det finns två sätt att genomföra en studie; kvalitativ- eller 
kvantitativ forskningsmetod (Merriam, 1994). Denna studie genomfördes med kvalitativ 
forskningsmetod då den är användbar för att få en helhetsförståelse för ett forskningsområde 
vilket innebär att forskningen kan bli användbar för fler områden än det egna (Larsen, 2007).  

För att kunna förfina befintlig forskning i området kring interorganisatoriska relationer och 
SME föll valet på att utföra fallstudier för att kunna besvara frågorna hur och varför dessa 
relationer ser ut som de gör.  

 “The essence of a case study, the central tendency among all types of case 
study, is that is tries to illuminate a decision or set of decisions: why they are 
taken, how they were implemented, and with what result.”  
(Schramm, 1971, s. 6)  

Ett fall kan innebära flera saker (Yin, 2018, s. 28–29). Dels kan ett fall innebära en studie av 
en individs fall, vilket kan slås ihop med andra individers fall och därmed bli en flerfallstudie. 
Ett fall kan även innebära att ett helt sammanhang, såsom en familj eller ett samhälle, 
studeras tillsammans (ibid.). I denna studie är den senare synen av fall där ett sammanhang 
studeras mest användbar. Fallet är relationen mellan medelstora och småföretag som köper 
eller säljer tjänster av varandra. I användandet av fallstudier är det viktigt att kunna hantera 
insamlad data, vilken kan vara av stor mängd, och kunna välja ut vad som är av intresse att 
använda för att besvara studiens syfte (Hartley ur Cassel och Symon, 2004, s. 323). 

Syftet med att genomföra fallstudier för specifikt denna studie är att kunna tolka olika 
inställningar, beteenden och omständigheter som SME i interorganisatoriska relationer 
präglas av. Alla företag som bidrar till fallstudien har olika förutsättningar och bakgrunder 
som påverkar de anställdas verklighetsbild (Gummesson, 2010). Detta medför att insamlad 
data ger en spridning av olika infallsvinklar och således en bredare syn på relationen som 
studeras. En annan metod som kan användas i syfte att uppnå en mer verklig förståelse av 
insamlad data är triangulering, vilket innebär att fler än en metod används. Exempelvis kan 
dokumentstudier kompletteras med intervjuer för att få en så realistisk återspegling av 
verkligheten som möjligt (Gummesson, 2010). 
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Den utförda fallstudien är genomförd i en ögonblicksstudie snarare än en processtudie. Det 
innebär att fallstudien genomfördes utan att ta förändringsprocesser i beaktning och istället 
fokuserade på hur respondenterna tycker att relationen är i nuet (Normann, 1976). 
Följaktligen kan en undersökning av struktur och funktion genomföras, men 
förändringsprocessers inverkan kan inte tas i beaktning. Enstaka fallstudier kan skapa 
betydande teoretiska resonemang med stöd av existerande forskningsteori genom att 
anknyta teori till ny empirisk data (ibid.).  

Det finns förutfattade meningar om fallstudier som säger att en generaliserbar studie inte 
kan genomföras med studier av enstaka fall. Denna förutfattade mening stämmer 
nödvändigtvis inte, då generaliserbarheten inte bestäms av hur många fall som undersöks, 
utan snarare kvaliteten på datan som erhålles från fallstudien (Flyvbjerg, 2006). Det bör dock 
uppmärksammas att det är svårare att generalisera resultatet av en enstaka fallstudie och 
denna typ av fallstudie har begränsningar (Normann, 1976, s. 73). Begränsningarna återfinns 
i att det är svårt att beskriva allt som finns att säga om ett forskningsområde genom ett fall 
om det inte finns övertygande bevis (Siggelkow, 2007). Exempelvis kan denna studie inte 
beskriva hur interorganisatoriska relationer hanteras av alla företag, utan snarare företag 
som har liknande förutsättningar som de undersökta företagen i denna fallstudie. Genom att 
vara medveten om de begränsningar som innefattar en enskild fallstudie kan dess 
generaliserbarhet öka. Krav som bör ställas på enskilda fallstudier för att de ska kunna vara 
generaliserbara är att mätningarna ska vara djupgående för att kunna skapa en stor förståelse 
av fallet. Det kan vara svårt att undersöka många företag och det är vanligt att begräsningar 
såsom pengar och tid gör att ett visst antal företag studeras (Eisenhardt, 1989). Om 
fallstudien har övertygande data är detta nog för att nå en generaliserbarhet, oavsett hur 
många fall som studeras eller hur många fallföretag som undersöks (Siggelkow, 2007; 
Brinkmann och Kvale, 2015).  

Något annat som kan göras för att vidare generalisera en enskild fallstudie är att jämföra 
fallet med andra genomförda fall (Normann, 1976). Genom en jämförelse med andra fall kan 
en generaliserbar fallstudie utföras. För att kunna göra detta har de olika fallföretagen 
förfrågats om deras upplevelser från interorganisatoriska relationer generellt utöver de 
upplevelser de har till de andra studerade fallföretagen. På så sätt har vissa generella tankar 
och beteenden kring ämnet undersökts (Normann, 1976).  

Ett annat sätt för att öka generaliserbarheten av en enskild fallstudie är att jämföra med 
andra teorier (Normann, 1976). På så sätt kan eventuella likheter och skillnader mellan det 
insamlade materialet för studien och teorier visa hur pass generell fallstudien kan anses 
(ibid.). Detta sätt att jämföra teori med insamlad data är enligt vissa forskare en 
nödvändighet för att konstatera att fallstudien är användbar (Yin, 2018). De insamlade 
teorierna kan ses som riktlinjer för studien som påverkar hur den bör utformas (Merriam, 
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1994). Genom att ha en litteraturgenomgång innan studien påbörjades och samtidigt 
fortsätta med genomgången av tidigare forskning under studiens utförande har teorier stärkt 
mycket av den data som har samlats in. På grund av detta kan studien generaliseras 
ytterligare, vilket är likt Eisenhardts (1989) tankar om hur forskare abduktivt går fram och 
tillbaka mellan empirisk insamling och teori genom hela utförandet av en studie för att på så 
sätt hitta teori som stödjer och lämpar sig för den insamlade datan.  

Genom att vara medveten om de begränsningar som finns med en enskild kvalitativ fallstudie 
och att dessa har tagits till hänsyn har studien genomförts med strävan att skapa en 
generaliserbar studie. Något som har hindrat studiens generaliserbarhet har varit bristfällig 
tid och finansiella medel, vilket hade kunnat möjliggöra att studien hade kunnat trianguleras 
ytterligare och fler fall skulle kunnat studeras. Trots dessa begränsningar anses 
generaliserbarheten god men detta är något som borde beaktas av den som läser denna 
studie.  

2.2.1 Val av teorier  

Genom att använda trovärdiga och väl omtalade databaser och litteratur från Linköpings 
universitet har teori samtals in för att på så sätt öka förståelsen för det berörda ämnet. 
Sökning efter litteratur gjordes till stor del via databaserna Google Scholar, Scopus, och 
UniSearch och gav en inblick kring tidigare och aktuell forskning. För att orientera sig bland 
tillgängliga artiklar på databaserna användes framför allt följande sökord; formella 
styrmedel, tillit, informella styrmedel, interorganisatoriska relationer, leverantörsrelationer, 
köp- och säljrelationer, ekonomistyrning, SME, tjänster. Behandlingen av litteraturen kunde 
därmed ge en möjlighet till insyn om vad tidigare forskning redan diskuterat samt 
kunskapsluckor. Den begränsade tid som studien innefattade påverkade även möjligheterna 
att kunna läsa allt material som skulle kunna tänkas vara intressant. Efter 
litteraturgenomgången kunde det därför konstateras att mer fokus lades mer på vissa 
forskare och artiklar där van der Meer-Kooistra och Vosselman (2000) och Dekker (2004) 
har fått en stor roll i studien.  

2.3 Datainsamling  

2.3.1 Förstudie  

För att hitta de mest lämpliga typer av företag och branscher för studien användes i det 
inledande skedet källor som Affärsvärlden, Dagens Industri och Svenska Dagbladet. Denna 
förundersökning utfördes för att ge en övergripande uppfattning om olika företag och gav en 
möjlighet till att förstå vilka branscher som tidigare haft problem kring hanteringen av sina 
interorganisatoriska relationer. För att få ytterligare insyn och kunskap om hur det ser ut i 
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verkligheten kontaktades även personer med kunskap inom området. Bland annat 
kontaktades en branschkunnig person på Småföretagarna riksförbund som gav råd 
angående företag och branscher som skulle kunna passa studien. Utifrån detta samtal 
klargjordes att det fanns stora problem inom bygg- och fastighetsbranschen. Information om 
dessa problem hade inte kunnat utläsas från endast artiklar och tidskrifter, utan krävde 
information från en person med kunskap från branschen.  

Utöver att läsa artiklar från diverse affärspress och diskutera problemet kring hanteringen 
av interorganisatoriska relationer med erfarna och kunniga inom området kontaktades även 
företag. Företagen kontaktades via telefon och val av företag grundades på urvalskriterierna, 
som förklaras i nästkommande avsnitt, eftersom olika SME inom bygg- och 
fastighetsbransch i Östergötland valdes. Efter att ha läst på om företagen på deras hemsidor 
och säkerställt att de nådde kravet för att anses vara ett SME ringdes de upp och blev ställda 
allmänna frågor om huruvida deras situation angående deras interorganisatoriska relationer 
såg ut. Det övergripande målet med telefonsamtalen var att undersöka den problematik som 
uppstår för företagen vid hanteringen av leverantörsrelationerna men också för att hitta 
företag som passade studiens vidare intervjuer. Telefonkontakten gav även en möjlighet att 
prata med eventuella framtida intervjuobjekt, vilket gjorde att det blev lättare och mer 
naturligt för att kunna skapa en relation med företagen och personerna.  

2.3.2 Val av fallföretag  

I urvalet av vilka företag som skulle ingå i fallstudien genomfördes ett teoretiskt urval. 
Teoretiskt urval innebär att företagen är medvetet valda med anledning av att de kommer ge 
olika infallsvinklar och ha olika syn på vad verkligheten är för att kunna analysera och 
jämföra de olika likheter och skillnader som framkommit av fallstudien (Gummesson, 2010, 
s. 95). För att kunna genomföra studien och uppnå syftet behövdes en viss avgränsning inför 
valet av vilka företag som skulle undersökas. De utvalda kriterierna var följande:  

• Företaget är ett SME som bedriver sin verksamhet i Östergötland, Sverige 

• Företaget är beroende av sina interorganisatoriska relationer  

• Företagen köper eller säljer tjänster av varandra  

• Företagen är inom bygg- och fastighetsbranschen 

I första hand bestämdes det att de utvalda företagen skulle vara begränsade till den svenska 
marknaden där fokus låg på små och medelstora svenska företag i Östergötland. Enligt EU-
kommissionen (2018) kan SME definieras enligt antal anställda och omsättning alternativt 
balansomslutning. Antalet anställda hos fallföretag anses ha en större betydelse än 
omsättning eller balansomslutning eftersom att kopplingen till resurser såsom kompetens 
och tid inom företaget är mer användbart och applicerbart i denna studie. För att definieras 
som ett SME i denna studie, har urvalet av företag förhållit sig till att antalet anställda ska 
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vara mellan 10–249 stycken. Ännu ett urvalskriterium var att företaget skulle bedriva sin 
verksamhet i Sverige och det kan konstateras att Östergötlands marknad står inför en stor 
tillväxt av nybyggda bostäder och renoveringar av fastigheter, vilket innefattar bygg- och 
fastighetsbranschen. Många stora, nya områden såsom Vallastaden och Vasastaden har vuxit 
fram och utvecklats mycket under de senaste åren. Linköpings Universitet har campus i 
bland annat Linköping och Norrköping och antal antagna studenter ökar varje år, vilket 
medför en stor inflyttning till Östergötland. Östergötland har även visat sig vara ett av de 
svenska län som det byggs mest i (Holm, 2018). Studier av den svenska marknaden är 
intressant till följd av brist på forskning i denna kontext. Förutom att branschen är aktuell i 
Östergötland på grund av expansion, är det även en bransch där interorganisatoriska 
relationer har blivit allt viktigare att hantera på rätt sätt. Små byggföretag är särskilt utsatta, 
då de inte har kapacitet att hantera alla typer av leverantörsrelationer och relationen har 
blivit en viktig faktor i arbetet att uppfylla strategiska mål. Därmed är bygg- och 
fastighetsbranschen intressant att studera i relation till hanteringen av interorganisatoriska 
relationer. Syftet med studien var att undersöka relationen mellan företag som köper och 
säljer tjänster av varandra vilket begränsade urvalet till att de små byggföretagen som valdes 
skulle ha en relation med de valda medelstora fastighetsbolagen. Studien undersöker 
förhållandet mellan större och mindre SME och för att säkerställa att fastighetsbolagen hade 
en relation till entreprenörerna valdes fastighetsbolagen ut först. De blev sedan tillfrågade 
om vilka entreprenörföretag som de arbetade med som uppfyllde våra kriterier, vilka sedan 
blev kontaktade.  

 

Figur 2-1 Illustration över relationen som undersöks i studien 

ByggVesta, Stångåstaden, Victoria Park, R&C Nordic och OCAB Linköping är de företag som 
bistod med empiriska data till studien.  

Karaktären av urvalet var målstyrt och strategisk eftersom de intressanta företagen valdes ut 
på grundval av studiens kriterier (Bryman och Bell, 2017). Med denna typ av urvals karaktär 
fastställdes kriterier samt om företagen är av intresse redan under förstudien. Från början 
var det inte helt klart hur stort antal företag som behövdes för att få syftet besvarat. I en 
studie med kvalitativ struktur ska fokus inte ligga vid antal intervjuobjekt utan istället på vad 
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som för studien är viktigt och relevant (Bryman och Bell, 2017). För att få ett så 
generaliserbart resultat som möjligt var meningen att undersöka ett brett urval och vid en 
kvalitativ process fortsätter urvalsprocessen tills en mättnadspunkt är nådd och där ny data 
inte längre ger ny teoretisk förståelse (Bryman och Bell, 2017). 

2.3.3 Val av respondenter  

När de utvalda företagen kontaktades under förstudien var den första kontakten företagens 
receptionist eller annan administrativ personal. Personalen informerades om studiens syfte 
samt annan relevant information och personen i fråga gav därefter ifrån sig kontaktuppgifter 
till personer som kunde tänkas vara intressanta för studien. I den initiala fasen var det inte 
klart vilka personer i företaget som hade relevant kunskap för att kunna besvara frågor om 
studien, men i slutändan intervjuades upphandlare, förvaltare, områdeschefer och 
entreprenörer. Personer som intervjuades hade olika mycket information och kunskap i de 
olika företagen, även om de hade liknande titlar och arbetsuppgifter. Detta medförde att det 
exempelvis var mer lämpligt att prata med en områdeschef på vissa företag medan det var 
mer passande att intervjua en person med en annan titel på andra företag. På många av de 
valda företagen intervjuades flera personer med syfte att skapa en så pass allmän uppfattning 
om studiens ämne samt möjlighet till beskrivningar om samma relation men från olika 
synvinklar.  

Tabell 2-1 Studiens respondenter 

FÖRETAG BEFATTNING INTERVJUTYP  

BYGGVESTA Förvaltningschef Personlig intervju 

OCAB LINKÖPING Ekonomiansvarig Personlig intervju 

OCAB LINKÖPING Operativ chef  Personlig intervju 

R&C NORDIC Delägare Personlig intervju 

R&C NORDIC Projektansvarig  Personlig intervju 

SMÅFÖRETAGARNAS 
RIKSFÖRBUND 

Näringslivspolitisk 
samordnare  

Telefonintervju 

STÅNGÅSTADEN Upphandlare Personlig intervju 

STÅNGÅSTADEN Fastighetsförädlings- 
chef 

Personlig intervju 

VICTORIA PARK Områdeschef Personlig intervju 

VICTORIA PARK Fastighetsförvaltare Personlig intervju 
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2.3.4 Datainsamling  

För att kunna uppnå en större förståelse för studiens ämne och för att på ett abduktivt sätt 
kunna samla in teorier till den teoretiska referensramen, krävdes en viss datainsamling som 
bidrar till studiens empiriska resultat. Förutom dokumentstudierna har det empiriska 
materialet främst bestått av insamlad data från intervjuer.  

Dokumentstudier 

Dokumentstudier utfördes främst genom företagens hemsidor och årsredovisningar för 
insamling till det empiriska materialet. Dessa studier bidrog till att det kunde fastställas i 
studiens problemformulering och bakgrund att det fanns ett empiriskt problem som studien 
kunde lösa. Dokumentstudierna bestod, utöver fallföretagens dokument, av rapporter från 
exempelvis Statistiska Centralbyrån, branschorganisationer, lagtexter och tidningsartiklar. 
Genom denna datainsamling kunde grunden läggas för studiens utformande. 
Dokumentstudier bistod inte med en alltför stor del av det empiriska resultatet eftersom att 
de små företagens karaktär gör att det valda ämnet inte berörs i stor utsträckning i företagens 
publicerade dokument. Dokumentstudierna underlättade dock i förberedelse inför 
intervjutillfällena och gav större möjlighet till att ställa relevanta följdfrågor. Dessutom gav 
dessa dokumentstudier den största delen bakgrundsfakta till fallföretagens presentationer, 
som framställs i det empiriska resultatet.  

Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuerna underlättade i syftet att undersöka personliga tolkningar av verkligheten och 
deras beskrivningar av studiens ämne, det vill säga hanteringen av de interorganisatoriska 
relationerna. Genomförda intervjuer byggdes upp i enlighet med studiens kvalitativa 
karaktär samt i semistrukturerad form för att kunna ställa passande frågor och följdfrågor 
som hjälper till att förstärka verklighetsuppfattningen (Brinkmann och Kvale, 2015, s. 19, 
150). Alla personliga intervjuer var schemalagda för en timme och varade mellan 45–60 
minuter, vilket var tillräcklig för att få svar på alla frågor som ställdes samt tid för en 
slutdiskussion och möjlighet till övriga frågor. Brinkmann och Kvale (2015, s. 31) menar att 
semistrukturerade intervjuer är den typ av intervju som passar bäst vid studier som ska 
analysera respondentens egna verklighet utifrån hans eller hennes perspektiv. 
Intervjufrågorna var uppbyggda i en förberedd intervjuguide, se bilaga 1, som 
kompletterades under intervjun med följdfrågor som byggde vidare på vad respondenten 
svarade. På så sätt ger en semistrukturerad intervju mer utrymme för oväntade och 
intressanta tillägg som är svåra att identifiera på förhand (Justesen och Mik-Meyer, 2011, s. 
18). 

Båda författarna var närvarande under samtliga intervjuer, dels för att minska risken för 
feltolkningar men också för att kunna ge stöd till varandra. Samspelet mellan författarna var 
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att ena författaren huvudsakligen höll i intervjun medan den andra bistod med relevanta 
följdfrågor vid behov. Denna intervjumetod hade syftet att bidra till en bättre intervju med 
större förståelse samt mängd av information (Trost, 2010, s. 66–67). Samtidigt finns det 
också nackdelar med att vara två personer som håller en intervju sett utifrån 
intervjusubjektets perspektiv. Att vara fler intervjuare än respondenter kan å ena sidan ses 
som ett övertag men kan å andra sidan också vara ett lämpligt sätt utföra en intervju på för 
att bygga upp en tillit (ibid.). Att bygga upp en tillit med respondenten är nödvändigt 
eftersom att det är viktigt att den person som blir intervjuad känner sig trygg, då det krävs 
att respondenten svarar sanningsenligt för att nå fram till kvalitativa slutsatser (Larsen, 
2007). En fördel med att ha kontaktat respondenterna under förstudien var att en relation 
kunde skapas redan innan intervju påbörjades. Detta ledde förhoppningsvis till att studiens 
respondenter svarade mer ärligt samt ökade chanserna för att de skulle öppna upp sig och 
berätta om sin verkliga uppfattning.  

Respondenterna tillfrågades om det gick bra att de blev inspelade, vilket alla svarade att det  
gick bra. Detta är den huvudsakliga dokumentationen av intervjun, då det togs ett beslut om 
att inte föra anteckningar under pågående intervjuer. Istället fördes ett par anteckningar om 
det första intrycket och generella tankar efter att intervjun var avklarad. Orsaken till detta 
beslut var grundad i att det är stor risk att anteckningar kan försvinna, raderas samt att 
intervjua och anteckna samtidigt är dels svårt men kan också uppfattas som störande (Trost, 
2010, s. 76; Lantz, 2013, s. 144). 

Som tidigare nämnt följdes en intervjuguide, se bilaga 1, under mötet med respondenterna 
vilken till första delen består av allmänna frågor för att kunna få en uppfattning om 
respondentens bakgrund och sedan frågor inom två huvudområden som ansågs lämpliga för 
att besvara syftet. Intervjuguiden användes främst som stöd för att inte glömma bort att ställa 
frågor med stor betydelse för studien. Intervjun började alltid med att undersöka hur 
företaget idag hanterar sina interorganisatoriska relationer vid köp och sälj av tjänster i stora 
drag. Nästa steg var att ta reda på hur styrningen ser ut, vilka problem som uppstår i 
relationen och hur dessa hanteras. Respondenten bads ofta att exemplifiera och förklara 
varför. Ett stort fokus under intervjun var givetvis att förstå hur företaget utformade 
relationen och samt hur avvägningen av olika styrmedel såg ut. Under samtliga intervjuer var 
målet att bedöma deltagarnas respons, åsikter och funderingar så neutralt som möjligt, vilket 
minskade risken av att påverka respondenternas svar (Merriam, 1994).  

2.3.5 Bearbetning av empiriskt material  

För att kunna tydliggöra den stora mängd data från ljudinspelning och transkribering var det 
viktigt att skapa en struktur för att på ett förståeligt sätt kunna redovisa tolkningen av 
respondenternas verklighet men också för att kunna genomföra analysen. Strukturen håller 
liknande form genom empiri och analys för att hålla texten tydlig för läsaren.  
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Ljudinspelningar från utförda intervjuer resulterade i en stor mängd data som skulle 
transkriberas, omarbetas samt börja analyseras (Trost, 2010, s. 147). En inspelning ger 
möjlighet att kunna lyssna på intervjuerna i efterhand och underlättar transkribering av 
material. Utan ett transkriberat material från intervjuer minskar sannolikheten att ett exakt 
återberättande från mötet sker. Att ha möjlighet till att lyssna på intervjuerna i efterhand gav 
chans till diskussion av materialet samt att det blev lättare att säkerhetsställa att intervjuerna 
tolkas av båda författarna på ett likvärdigt sätt (ibid.). Samtliga deltagare i studien gav även 
möjlighet att återkomma om eventuella frågor skulle uppstå efter intervjun var avslutad. Det 
var därmed viktigt att ge respondenterna chans till att validera samt möjlighet till att 
korrigera våra tolkningar av deras verklighet. Därför erbjöds även samtliga respondenter att 
ta del av transkribering av ljudinspelningar samt av den färdigställda studien. På grund av 
att möjligheten till ljudinspelning fanns det därmed en större chans till att informationen 
från intervjuerna inte är felaktigt tolkad (Trost, 2010, s. 147).  

När det säkerställdes att den empiriska data var godkänd av respondenter och korrekt tolkad 
påbörjades strukturering. Eftersom att samma intervjuguide, se bilaga 1, låg till grund för 
alla intervjuer följde många av respondenternas svar liknande mönster. Detta mönster 
upprätthölls igenom framställandet av studiens empiriska material. För att beskriva 
resultatet på bäst sätt jämfördes först respondenternas svar med varandra för att sedan 
sammanställas i en avslutande del som på ett kortfattat sätt redogör för vad som framställdes 
i det empiriska materialet.  

2.4 Analys av data 
För att tydligt kunna förmedla resultatet av studien krävs en bearbetning av utvalda teorier 
och insamlat empiriskt material. Utöver det krävs även en analys av det empiriska och 
teoretiska materialet på ett strukturerat vis. Det empiriska materialet strukturerades efter 
ordningsföljden av en interorganisatorisk relations olika faser som beskrivs av van der Meer-
Kooistra och Vosselman (2000). Därmed hade teori och empiriskt resultat liknande 
uppbyggnad. På grund av detta ansågs det pedagogiskt och tydligt att fortsätta i samma 
struktur för analys av insamlat material. Utförandet av analysen präglades av att identifiera 
och analysera användandet av formella och informella styrmedel i relationens olika faser. 
Detta är kopplat till studiens syfte, vilket är att skapa en modell för hur styrningen av en 
interorganisatorisk relation ser ut för små och medelstora företag. Empiriskt och teoretiskt 
material ställdes mot varandra genom studiens utförande för att kontinuerligt kunna se 
likheter och skillnader mellan utfall och teori. Utifrån detta kunde en analys påbörjas och 
byggas på resonemang från insamlad data. Utformandet av analysen har pågått under 
insamling av data och bearbetning av teori. Det har på så sätt medfört till att denna kvalitativa 
studie kunde genomföras under en kontinuerlig ombehandling, bearbetning och reflektion 
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av det insamlade teoretiska och empiriska materialet och därmed även av analysen av det 
insamlade materialet (Eisenhardt, 1989).  

2.5 Etisk diskussion  
För att skapa en rättvis miljö för respondenterna och säkerställa att studien genomförts på 
ett etiskt sätt har fyra etiska principer efterföljts; informationskravet, samtyckeskravet, 
nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet (Bryman och Bell, 2017). Den första principen 
är informationskravet vilket innebär att syftet med studien ska informeras och tillkännages 
för respondenterna (ibid.). Vid början intervjutillfällena gavs därför en kort presentation av 
studiens innehåll och syfte. Samtyckeskravet betyder att respondenterna själva har rätt att 
bestämma om det vill delta i studien, vilket säkerställdes inför och i början av varje intervju 
(Bryman och Bell, 2017). Respondenterna fick även frågan om de godkänner att intervjun 
spelades in. Även om detta krav gör studien etiskt försvarbar medförs en risk för det 
empiriska materialets verklighetsförankring då respondenterna kan ändra sitt beteende 
beroende på om de vet om att de är observerade eller inte (ibid.). Det tredje kravet enligt 
Bryman och Bell (2017) är konfidentialitetskravet vilket beskriver vikten av att uppgifterna 
från respondenterna ska behandlas med konfidentialitet samt att obehöriga inte ska kunna 
ta del av den informationen. Avslutningsvis behandlade studien också nyttjandekravet som 
berör de insamlade uppgifterna och att de endast får nyttjas för studiens ändamål (ibid.).  

2.6 Kvalitetsaspekter  
Kvalitetsaspekter är viktigt att ta hänsyn till när en studie är av kvalitativ karaktär och Guba 
och Linkoln (1985 ur Bryman och Bell, 2017) menar att det finns grundläggande kriterier 
såsom exempelvis trovärdighet. Trovärdighet innebär en övertygande argumentation sker 
genomgående i uppsatsen, och därmed ger läsaren en känsla av att det som beskrivs är rimligt 
(Trost, 2010).  

Trovärdighet består av de olika koncepten tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 
konfirmering (1985 ur Bryman och Bell, 2017, s. 70) Med tillförlitlighet menas hur pass 
trovärdiga resultaten av studien är och genom att respondentvalidera resultaten kan en 
trovärdighet säkerställas. För att kunna säkerställa att deltagande respondenters 
verklighetsuppfattning har tolkats på rätt sätt visades transkriberat material och 
citatanvändning till respondenterna innan användning av dessa i det empiriska resultatet. 
På så vis kan primärdata ses som validerad och har därför inte förvrängts i feltolkningar 
(Justesen och Mik-Meyer, 2011, s. 38). Efter denna återkoppling och möjlighet för 
respondenter att bekräfta alternativt dementera sina påståenden ses det empiriska 
materialet som tillförlitligt. Överförbarhet innebär att resultaten är applicerbara i andra 
kontexter och sammanhang, även kallat generaliserbarhet (Justesen och Mik-Meyer, 2011). 
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I en kvalitativ studie baserad på fallstudier brukar generaliserbarheten ifrågasättas 
(Normann, 1976) men det betyder inte att studien inte är generaliserbar. Genom att avspegla 
verkligheten i väl utvalda företag som har liknande koppling till varandra så kan en 
generalisering appliceras, även om det sker på en mindre population (Justesen och Mik-
Meyer, 2011, s. 37). Med pålitlighet menas hur väl studiens resultat kan överensstämma med 
andra liknande studiers resultat. Genom att beskriva de olika tillvägagångssätt som studien 
har genomförts på ökar förhoppningsvis läsarens uppfattning av studiens pålitlighet (ibid.). 
Konfirmering har sin grund i om författarna till studien har kontrollerat sina egna åsikter så 
att dessa inte har influerat studiens resultat (ibid.). Skulle läsaren tvivla på att författarna har 
lyckats med detta så finns transkriberat och inspelat material från intervjuer i förvar, vilka 
kan användas för att kontrollera resultatet. Vidare samlades det empiriska materialet in och 
analyserades med objektiva avsikter. Författarna har därmed försäkrat sig om studien har 
framställts efter så höga kvalitetsaspekter som möjligt (Bryman och Bell, 2017).  

2.7 Metodreflektion  
Studien har försökt att skapa en tydlig struktur genom att ha använt samma modeller från 
teorin ner till analysen. Anledningen till detta är att de är enklare att ta till sig studiens 
budskap eftersom att kvalitativa studier har en benägenhet att uppfattas som ostrukturerad 
(Merriam, 1994). Att använda sig av en kvalitativ metod anses också ha varit lämpligt då det 
hade varit svårt att få en djupgående förståelse för studiens ämne med en annan 
undersökningsmetod (Bryman och Bell, 2017). Den kvalitativa forskningsmetoden har 
mottagit en del kritik, vilken grundar sig i att en kvalitativ studie löper risken att bli subjektiv. 
Detta innebär att en forskare alltid kommer att påverkas av omvärlden i vad som anses vara 
viktigare att belysa än något annat i en studie, dels på grund av personliga preferenser och 
relationen som byggs med respondenten (ibid.). På grund av subjektiviteten menar kritiker 
att det är det svårt att återskapa samma undersökning i en annan kontext då alla forskare 
kommer vilja belysa olika saker, därmed är det svårt att generalisera denna typ av studie 
(Bryman och Bell, 2017). I och med att det finns två författare till denna studie finns det 
större chans till att data är insamlat, tolkat och analyserat på ett mer objektivt sätt.  

Genom att intervjua olika individer inom flera olika företag kan studien hjälpa läsaren i 
förståelsen av ämnet från olika perspektiv. Samtidigt som studien har försökt nå ett djup har 
den också försökt skapa en översikt då fallstudier har en tendens att bli allt för ingående 
(Merriam, 1994).  

Triangulering innebär att information har inhämtats från fler än en källa (Bryman och Bell, 
2017). En viss triangulering har genomförts i form av insamling av empirisk data från 
primärkällor, i form av intervjuer, och sekundärkällor och dokumentstudier. I och med 
studiens förutsättningar, där små och medelstora företag har undersökts, fanns det inte en 
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utförlig information om företagens arbete med interorganiska relationer via deras hemsidor. 
Ytterligare triangulering av fler primärkällor kunde ha genomförts med exempelvis 
enkätundersökningar. För att kunna få en uppfattning av uppsatsens ämne från 
enkätrespondenter hade det krävts en enkät med öppna svarsfrågor. I och med uppsatsens 
omfattning fanns inte möjlighet att komplettera det empiriska materialet med en sådan typ 
av studie. Istället har en enskild fallstudie använts för att samla in data till denna studie.  

Det är även viktigt att se över och kritisera val av teorier och källor (Justesen och Mik-Meyer, 
2011). I och med att det empiriska materialet främst är baserat på primärkällor i form av 
intervjuer finns det en risk att svaren inte är sanningsenliga. Eftersom att intervjuerna har 
skett genom möten där respondenterna har återgett personliga exempel och haft svar som 
korrelerar med svar från andra inom organisationen anses svaren trovärdiga. För det 
teoretiska avsnittet har böcker, vetenskapliga artiklar och artiklar från vetenskapliga 
journaler använts. Böckerna har i största möjlig utsträckning noggrant valts ut för att 
säkerställa att de är skrivna av trovärdiga förstahands författare. De vetenskapliga artiklarna 
är publicerade och har genomgått en lång process av granskning för att säkerställa dess 
kvalitet. Detta bör säkerställa att källorna är trovärdiga, vilket innebär att de är en bra grund 
till att jämföras med insamlad empirisk data och för att slutligen kunna analysera materialet.  
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Vad är en interorganisatorisk relation?  
Interorganisatoriska relationer uppstår på grund av att företag har ett behov av att nyttja 
andra företags kärnkompetenser för att kunna förbättra den egna (Dwyer, Schurr och Oh, 
1987; Liker och Choi, 2004). Genom att köpa in kompetenser från andra kan företag 
effektivisera sin verksamhet och skapa stordriftsfördelar. Företag som köper in 
stödverksamheter kan även få en förhöjd flexibilitet i sin egen verksamhet, då de kan lägga 
ännu mer fokus vid kärnverksamheten (Abrahamsson, 1992). Flexibiliteten som ökar med 
hjälp av interorganisatoriska samarbeten är viktig för att få företag att växa (Kindström, 
Kowalkowski och Parment, 2012, s. 272) och dessutom innebär en närmare relation en större 
chans att resultatet gynnar båda partner (Christopher, 2011). En närmare relation innebär 
även att företagen i relationen kan får en ökad gemensam nytta genom att båda företag delar 
med sig av information och kunskap och därmed lär sig av varandra (ibid.). 

Interorganisatoriska relationer har flera olika utformningar, vilka beror på hur pass nära 
företag arbetar med varandra. Allt från mer flyktiga till starka relationer kan identifieras, se 
figur 3–1.  

 

Figur 3-1 Samarbeten mellan företag, omstrukturerad och inspirerad från Webster (1992) 

 

Samarbeten beskrivs inom det markerade området i figur 3–1 som allt från upprepade 
transaktioner till nätverksorganisationer. De två yttersta termerna i figuren som ligger 
utanför det markerade området, enskilda transaktioner och vertikal integration, är relationer 
som inte kan räknas till ett samarbete (Webster, 1992). Enskilda transaktioner präglas av att 
varken köpare eller säljare planerar att ha några framtida transaktioner med varandra och 
en vertikal integration innebär att ett företag blir en del av ett annat företag, därmed är de 
inte samarbeten. Det inköpande företaget i en interorganisatorisk relation har ofta flera 
relationer med olika företag. I de flesta fall har de alla olika typer av relationer med någon av 
sina leverantörer (ibid.). Alla interorganisatoriska relationer, oavsett hur nära de är, medför 
transaktioner vilket också för med sig kostnader. Transaktionskostnadsteorin (TCE) 
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behandlar transaktioner i företag och hur dessa ska kunna organiseras effektivt (Dekker, 
2004). Transaktionskostnaderna som uppstår vid interorganisatoriska relationer kan 
identifieras ibland annat kostnader kopplade till utformandet av kontrakt och uppföljning av 
kontrakten samt kostnaden av att lösa möjliga interorganisatoriska konflikter. TCE kan 
underlätta för företag att definiera hur relationer över företagsgränser bör styras (Joskow, 
2002). 

Det är svårt att tillgodose olika behov över företagsgränser då olika företag har olika syn på 
hur relationen bör vara utformad. Många gånger beror organiseringen av en 
interorganisatorisk relation på hur omständigheterna kring relationen ser ut. Detta 
resonemang kallas contingency theory och det finns olika egenskaper i en relation vilka 
kallas contingency factors (Lawrence m.fl., 2016). Dessa handlar om att identifiera olika 
karaktärsdrag hos relationens transaktion, kontext och parternas egenskaper. Resonemang 
kring hur dessa olika faktorer påverkar relationen underlättar förståelsen kring hur 
relationen sedan bör hanteras på mest passande sätt (van der Meer-Kooistra och Vosselman, 
2000).  

3.1.1 Problem vid interorganisatoriska relationer  

Som redan konstaterats är interorganisatoriska relationer viktiga för att stärka företags 
konkurrenskraft på marknaden. Det tillhör dock ovanligheten att interorganisatoriska 
relationer fungerar väl, faktum är att de flesta företag inte får den relationen de önskar i sitt 
försök att skapa en interorganisatorisk relation som ger fördelar för båda parter (Park och 
Russo, 1996).  

En av svårigheterna i att skapa fördelar för båda parter i en interorganisatorisk relation är att 
det ofta finns olika maktbalanser mellan företagen. Maktbalansen kan se olika ut beroende 
på den interorganisatoriska relationen men Dahl (1957) menar att en individ eller företags 
makt över en annan kan förklaras på följande vis:  

’’A has power over B to the extent that he can get B to do something that B would 
otherwise not do’’ (Dahl, 1957) 

Därmed innebär en ojämn maktbalans att ett företag med mer makt har inflytande över det 
andra företagets handlingar. En asymmetrisk maktfördelning kan uppstå från att företagen 
har olika storlekar, omsättning och kompetenser vilket ger ena parten ett övertag. Från 
maktbalansen kan det även identifieras olika grader av beroende från parterna (Donada och 
Nogatchewsky, 2006). Hur pass beroende en part är kan bland annat bestämmas utifrån 
relationens karaktäristiska drag från contingency factors (van der Meer-Kooistra och 
Vosselman, 2000). Vidare menar Cäker (2008) att en ojämn maktbalans medför svårigheter 
att koordinera ett samarbete.  
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Att koordinera ett samarbete och få det att fungera på långsikt kan även vara svårt om 
relationen är nära (Anderson och Jap, 2005). En relation innebär ofta en överenskommelse 
som visserligen medför fördelar men också stora åtaganden som inte alltid ligger i det 
individuella intresset (Dwyer, Schurr och Oh, 1987). Kompromisser och avvikelser från egen 
målsättning kan därför återfinnas inom interorganisatoriska organisationer. Meningen med 
relationen är att fördelarna ska överväga nackdelar och kostnader, men så är inte alltid fallet 
(ibid.).  

Att samordna aktiviteter och skapa gemensamma mål som båda parter är överens om är 
därmed en stor utmaning (Doz och Hamel, 1998). Att samordna aktiviteter är en utmaning 
som handlar om att tydliggöra vad som förväntas av parterna i en relation samt hur 
svårigheter som uppstår i olika situationer ska hanteras (ibid.). Genom att gemensamt 
bestämma sig för en uppgift, dela upp arbetet och utföra arbetsuppgifterna kan företag i en 
relation skapa ett ökat transaktionellt värde. Det andra stora problemet som kan uppstå för 
interorganisatoriska relationer är att det inte finns någon målkongruens, alternativt att 
parterna har motstridande mål (Dekker, 2004). Det är vanligt förekommande att det inte 
finns ett enskilt tydligt mål inom en relation, men genom att se till att målen inte konkurrerar 
ut varandra medför detta till en större möjlighet till att båda företagen uppfyller sina 
organisatoriska syften (ibid.). Om företagen istället har mål som innebär att det finns stora 
motstridigheter i hur en uppgift bör genomföras kan detta medföra att parter agerar 
opportunistiskt (van der Meer-Kooistra och Vosselman, 2000).  

3.1.2 SME och interorganisatoriska relationer  

SME definieras av hur många anställda och vilken årlig omsättning företaget har (Europeiska 
Kommissionen, 2018). Detta betyder att mindre företag har färre resurser i form av 
kompetens och finansiella medel, vilket medför en utsatthet när de arbetar gentemot 
organisationer med större kompetens och fler resurser. Exempelvis har småföretag ofta inte 
någon ledning som är specifikt utbildad för att kunna hantera interorganisatoriska 
relationer, utan ofta är det en självlärd ägare som sköter relationerna till andra företag 
(Morrissey och Pittaway, 2006). Som tidigare nämnt är det fler företag som undviker att ha 
kontrakt i interorganisatoriska relationer på grund av att de är dyra att utforma och 
komplicerade (Roxenhall, 1999). Eftersom SME ofta har knappa resurser i företaget kan det 
påverka deras inställning till hur de använder sig av kontrakt.  

Det finns många forskare som menar att SME befinner sig i underläge mot andra företag. 
Exempel på anledningar till detta underläge är att mindre företag har lägre lönsamhet och 
en sämre förmåga till att hitta nya kunder (Holmlund och Kock, 1996) och att det sällan finns 
strategier för att hantera interorganisatoriska relationer i dessa företag (Morrissey och 
Pittaway, 2006). När SME har interorganisatoriska relationer är ett av deras största problem 
ofta att de är just små och därför inte har makt och inflytande som kan jämföras med den 
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andre, större parten i relationen (Morrissey och Pittaway, 2006). Den ojämna maktbalansen 
kan påverka småföretaget negativt på många sätt. Exempelvis tenderar mindre företag att 
förlita sig mer på muntliga överenskommelser än vad större företag gör (Roxenhall, 1999). 
När det större företaget vill sköta relationen med kontrakt innebär det att de har övertaget 
hur relationen utformas. Detta innebär att kontrakt kan bli utformade utifrån vad som är 
bäst för det större företaget och det mindre företaget viker sig efter det större företagets krav 
(Emerson, 1962). Maktbalansen som uppstår behöver inte vara negativ i sig, men beroende 
på hur de hanterar relationen kan maktbalansen påverka företagen. Exempelvis finns det 
tillfälle för en dominerande part i en relation att utnyttja situationen och agera 
opportunistiskt. Detta kan ske i form av utelämnande eller utnyttjande av information mellan 
parterna eller genom att agera på andra sätt som inte gynnar relationen (Dekker, 2004). Det 
är dock sällan en dominerande part utnyttjar denna situation eftersom det skulle sänka 
företagets rykte på marknaden samt att företag ofta har policys som hindrar dem från att 
agera på detta vis (Cäker, 2008). 

3.1.3 Tjänster och interorganisatoriska relationer  

En tjänst är svårdefinierad, det kan innebära allt från personlig service eller ett erbjudande 
(Grönroos, 2008). Tjänster ses som immateriella och är något som inte kan lagras eller är 
greppbart. Att leverera en tjänst handlar till stor del om att skapa värde genom att förbättra 
och utveckla kommunikationen mellan köpare och säljare (ibid.). Det är viktigt att låta 
köparens inflytanden påverka hur tjänsten utformas för att lyckas med att sälja tjänster och 
på så sätt göra slutkunden nöjd (Frei, 2008). Utan kundens åsikter och påverkan kring hur 
tjänsten ska utformas är chansen mindre att han eller hon blir nöjd (ibid.). Till skillnad från 
tjänster är varor materiella och därför också greppbara. Varor kan därför lagras och 
värdeskapande sker i tillverkningsprocessen (Grönroos, 2008). En vara betraktas mer 
homogen och lättare att replikera medan tjänster kan vara svåra att hantera för företag då 
det är komplicerat att skapa en enhetlighet och inspektera tjänsten på förhand. Inverkan som 
en köpande och säljande part har på en tjänst gör det mycket svårt att erbjuda exakt samma 
tjänst i olika relationer (Grönroos, 2015). Tjänster kan därför beskrivas som heterogena och 
inkonsekventa vilket är en stor anledning till problem som kan uppstå vid hantering av 
tjänster (Grönroos, 2008). De är också av sin natur mer relationsinriktade (Grönroos, 2008, 
s. 38) och därmed är det svårt att avtala om hur en tjänst ska vara, då tjänstens kvalitet och 
utformning beror på fler aspekter än det gör för en vara.  

Att sälja tjänster mellan företag kan därmed innebära vissa svårigheter. Utöver den 
problematik som är kopplad till hur en tjänst är utformad finns det även andra utmaningar 
och egenskaper som är tydliga hos tjänster. Köplagen (1990:931), vilket är en lag som ska 
hjälpa företag med grundläggande rättigheter i köp mellan företag, täcker inte köp och 
försäljning av tjänster mellan företag utan endast hantering av varor. Inom all företagshandel 
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av tjänster råder det istället avtalsfrihet mellan organisationer (ibid.). Detta innebär att 
företag som säljer tjänster bör vara införstådda i hur en kontraktsprocess går till. Som 
tidigare nämnt är det många företag som gärna undviker det administrativa arbetet som 
präglar kontraktshantering i form av skriftliga kontrakt (Roxenhall, 1999). Anledningen till 
denna utveckling är att det är svårt att utföra ett kontrakt för en tjänst, bland annat är det 
omöjligt att specificera vad som förväntas av parterna i alla möjliga situationer (Blumberg, 
2012; Hart, 2017). Dessutom är det svårt att specifikt kontraktera hur en tjänst ska utformas 
då det beror på många aspekter som är svåra att kontrollera.  

Många företag väljer att köpa in tjänster till deras stödverksamheter. På grund av denna 
förändring har vissa strategier förändrats i företag, därmed har behovet av ett förbättrat 
arbete med kundrelationer ökat (Piercy, 2010; Kindström, Kowalkowski och Parment, 2012, 
s. 201). Denna utveckling innebär och kräver en mer komplex process av relationshantering 
då riskerna ökar eftersom att företaget måste integrera fler parter i organisationen 
(Kindström, Kowalkowski och Parment, 2012, s. 61–63). 

3.2 Styrning som problemlösare  
Ekonomisk styrning används i företag för att kunna realisera de strategier som ligger till 
grund i att uppnå det långsiktiga målet för den individuella organisationen (Anthony, 1965, 
s. 27). Med andra ord är styrning ett medvetet sätt att få andra agera på önskvärt sätt och är 
även ett hjälpmedel för att försäkra sig om att sina anställda gör vad som är bäst för 
organisationen (Merchant och Van der Stede, 2017, s. 11). Styrning kan vara problematisk att 
genomföra men utmaningar och risker kommer alltid att finnas för organisationer vilket 
medför att ekonomisk styrning alltid kommer att behövas i någon form. En viss flexibilitet 
kring de planerade styrningsformerna är avgörande för ett företags framgång eftersom en 
planerad styrningsform kan vara missanpassad till hur arbetet i relationen utvecklar sig 
(Merchant och Van der Stede, 2017). De tidigare nämnda problemen hos 
interorganisatoriska relationer såsom opportunistiskt beteende och svårigheter till 
koordinering av arbete kan underlättas med hjälp av en ekonomisk styrning som passar 
relationen (Dekker, 2004).  

3.2.1 Styrning av interorganisatoriska relationer  

Många forskare har länge kopplat samman ekonomisk styrning med interorganisatoriska 
relationer och van der Meer-Kooistra och Vosselman (2000) anser att styrning av relationer 
kan fördelas i tre olika faser: kontaktfasen, kontraktfasen och utförandefasen  
(eng.: contact-, contract- and execution phase). De tre faserna innehåller olika aktiviteter 
som ligger till grund för hur fasen hanteras av de olika parterna i relationen (ibid.). Den första 
fasen, kontaktfasen, innefattar aktiviteter som är kopplade till den första kontakten med en 



 

26 

lämplig partner (van der Meer-Kooistra och Vosselman, 2000). Uppsökandet av den rätta 
partnern sker ofta via tidigare kontakter eller med hjälp av att undersöka utbudet på 
marknaden. Generellt sett har företagen även olika kriterier för att välja ut en 
samarbetspartner. Att formulera själva överenskommelsen behandlas i kontraktfasen (van 
der Meer-Kooistra och Vosselman, 2000). Utformandet och förtydligandet av dessa 
överenskommelser sker ofta i form av ett kontrakt och kan vara olika utförliga och innefattar 
vanligtvis området partnerna är ansvariga för, befogenheter samt utbyte av information 
(ibid.). Kontraktet kan även används vid evaluering av aktiviteterna som sker i relationer och 
används som en grund för detta i den sista fasen. I utförandefasen tillämpas och kontrolleras 
de aktiviteter som fastställdes tillsammans med samarbetspartner under kontraktfasen (van 
der Meer-Kooistra och Vosselman, 2000). Detta medför att företag följer upp arbetsgången 
men det är dock viktigt att partnerna är anpassningsbara då olika förhållanden kan 
förändras, vilket gör att utformandet inte alltid kan genomföras på ett sätt som var planerat 
från början (ibid.).  

Hur styr man då dessa olika faser? Van der Meer-Kooistra och Vosselman (2000) menar i 
enlighet med contingency theory att det inte finns något optimalt sätt att styra 
interorganisatoriska relationer, utan det kräver att företaget anpassar sig till den unika 
situationen och kontexten därefter utformar en passande styrning (ibid.). En ekonomisk 
styrning i interorganisatoriska relationer kan bestå av formell och informell styrning och har 
som syfte att skapa förutsättningar som motiverar parterna i relationen att uppnå 
förbestämda resultat (Dekker, 2004). Figur 3–2 visar de olika grundläggande problemen 
som kan förekomma vid styrning av en interorganisatorisk relation och för att hantera 
problemen tillämpas formell styrning (eng.: formal control) och informell styrning (eng.: 
social control) (ibid.) Vilken typ av styrning den interorganisatoriska relationen behöver 
beror på vilken situation och vilket problem som finns inom relationen (Dekker, 2004). 
Studiens avser endast att studera det markerade området i figur 3–2.  
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Figur 3-2 Ramverk över styrning av interorganisatoriska relationer, omarbetad och 
inspirerad av Dekker (2004) 

 

Formell styrning  

Formell styrning kan beskrivas genom den grad av kontroll som anses behövas för att styra 
den andra parten i en interorganisatorisk relation och exempel på formella styrmedel är 
regler och övervakning men framför allt kontrakt (Dekker, 2004). Formell styrning är ett 
hjälpmedel som används för att se till att det inte sker några avvikelser från vad som är 
överenskommet mellan parter (Costa och Bijlsma-Frankema, 2007). En anledning till att 
företag använder formella styrmedel är att en eller båda parter i en relation har behov av stor 
kontroll över den andra partens aktiviteter, men kan också bero på högre finansiella risker 
(van der Meer-Kooistra och Vosselman, 2000; Dekker, 2004). Det är vanligt att dela in 
formell styrning i två olika aktiviteter; resultatstyrning (eng.: result control) och 
beteendestyrning (eng.: behavioural control) (Ouchi, 1979; Dekker, 2004), vilka synliggörs i 
tabell 3-2. 

Syftet med resultatstyrning kan innefatta både finansiella- och icke finansiella mål (van der 
Meer-Kooistra och Vosselman, 2000). Dessa mål avgör hur hanteringen av de 
interorganisatoriska relationerna sker och kan resultera i större målkongruens och på så sätt 
minska problem med oönskat beteende i en relation (Dekker, 2004). Belöningssystem har 
också en betydande roll inom resultatstyrning och används som ett verktyg i 
leverantörsrelationer med främsta syfte att motivera fram ett önskvärt beteende och att få 
individens mål kongruerande med företagets (Merchant och Van der Stede, 2017). 

Till skillnad från resultatstyrning innebär beteendestyrning att företaget skapar en tydlig 
handlingsplan där de tydligt planerar vilka olika processer som ska genomföras och vilka 
handlingar som ska utföras under relationens varaktighet (Dekker, 2004). Det är även viktigt 
att specificera vilka regler som gäller för de båda företagen i dess kommunikation med 
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varandras verksamhet (Dekker, 2004). För att försäkra sig om att den andra parten i en 
interorganisatorisk relation agerar enligt överenskommelse är det viktigt att övervaka 
företagets arbete (Merchant och Van der Stede, 2017). På så sätt kan företag veta om 
leverantörer har följt regler och om de utfört förutbestämda uppgifter på ett önskvärt sätt 
(ibid.). Efter denna övervakning och kontroll utges belöningar till leverantören för ett väl 
utfört arbete. Syftet med beteendestyrning är, som med annan ekonomisk styrning, att uppnå 
organisationens slutgiltiga mål (Dekker, 2004).  

Det finns olika styrverktyg och styrningsmekanismer som kan kategoriseras under resultat- 
och beteendestyrning (Dekker, 2004). Dessa kan delas upp i styrning som används före eller 
under och efter ett samarbete har påbörjats (ibid.). Styrning som används innan samarbetet 
kallas ex-ante och efter samarbetet har startat kallas styrverktygen ex-post (Dekker, 2004). 
Med andra ord kan styrverktyg ex-ante användas som stöd till att minska problem med 
styrning i den inledande delen av den interorganisatoriska relationen. Ex-post används mer 
för att behandla problem som redan har uppstått genom olika typer av övervakning och 
utvärdering (Dekker, 2004).  

Tabell 3-1 Mekanismer för formell styrning, inspirerad av Dekker, 2004 

 RESULTATSTYRNING BETEENDESTYRNING 

STYRNING EX-ANTE Målsättning 

Belöningssystem 

Strukturella 
specificeringar:  

- Planering 
- Procedurer 
- Regler  

STYRNING EX-POST Övervakning av utförande 

Belöning 

Övervakning av beteende 

Belöning 

 

Som tidigare nämnt är kontrakt en viktig del av formell styrning för att kunna säkerställa att 
det som är överenskommet innan utförandet av inköpt tjänst har förverkligats (Dekker, 
2004). Kontrakterade överenskommelser kan även användas som kommunikationsmedel 
mellan olika parter och fungerar också som ett beslutsunderlag för exempelvis hur mycket 
tjänsten ska kosta, vad och vem som behövs för att utföra tjänsten men också vilka villkor 
som ska appliceras (Roxenhall, 1999). Användningen av kontrakt anses också nödvändigt för 
att kunna fördela ansvar, reducera risker samt göra samarbetet lättare att hantera inom den 
interorganisatoriska relationen (Roxenhall, 1999; Malhotra och Lumineau, 2011). Med 
bakgrund i contingency theory kan olika typer av relationer identifieras (van der Meer-
Kooistra och Vosselman, 2000) och baserat på dessa relationer är utformandet och 
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komplexitet av kontrakten olika (Blumberg, 2012). Det finns även meningsskiljaktigheter om 
kontraktet regelbundet ska kontrolleras under samarbetets gång eller endast plockas fram 
det när problem uppkommer (Roxenhall, 1999).  

En av de utmaningar som uppkommer vid användandet av formell styrning är att arbete som 
inte direkt beskrivs i ett kontrakt inte utförs, vilket kan leda till en lägre kvalitet på utfört 
arbete (Roxenhall, 1999). Oavsett hur utförligt utformade regelverk, procedurer och 
övervakning må vara är det ändå omöjligt för ett företag att förutsäga alla framtida händelser 
(ibid.). Därmed skapas så kallade incomplete contracts vilket innebär att det är 
ogenomförbart att kontraktera hur parter ska agera i alla situationer (Blumberg, 2012; Hart, 
2017). Transaktionskostnadsteorin anser och utgår också ifrån att kontrakt är ofullständiga 
(Dekker, 2004) och har bidragit till en viktig diskussion där incomplete contracts påverkar 
valet kring hur en relation ska styras och hur kontraktet ska användas (Joskow, 2002; 
Blumberg, 2012). Ett incomplete contract kan dock medföra ett ökat fokus på relationen och 
att eventuella problemen kan lösas av parterna i samarbetet och inte av en tredje part, vilket 
kan stärka tilliten i relationen (Roxenhall och Ghauri, 2004).  

Formell styrning är ett slags styrmedel som ger parterna en stark känsla av kontroll över 
relationen, men i själva verket kan en total kontroll inte säkerställas då en avspegling av 
verkligheten inte kan skrivas ner i ett kontrakt (Blumberg, 2012; Hart, 2017). Därmed 
behöver formella styrmedel kompletteras med andra typer av styrmedel i en 
interorganisatorisk relation (Dekker, 2004) .  

Informell styrning  

Informella styrverktyg är inte medvetet utformade på samma sätt som formella styrmedel är, 
utan är istället en konsekvens av organisatoriska- och kulturella beteenden (Langfield-Smith, 
1997). Exempel på hur informella styrmekanismer utvecklas i en interorganisatorisk relation 
är att företag har gemensamma normer, värderingar och förhållningssätt som gör att de 
förstår varandra och på så sätt agera på önskvärt sätt (Langfield-Smith och Smith, 2003). 
Den informella styrningen kan även utformas efter återkommande möten, diskussioner samt 
olika typer av beteendekoder (Dekker, 2004). I jämförelse med formell styrning som kan 
upprätthållas med skriftliga kontrakt är det svårt att veta exakt vad som förväntas av en 
relation som styrs med informell styrning och detta kan medföra en viss osäkerhet i 
relationen (Stouthuysen, Slabbinck och Roodhooft, 2017). Med andra ord sägs informella 
styrmedel stärka ett företags tillit för varandra genom de sociala kontexter och personliga 
relationer som byggs mellan organisationer. 

En informell styrning har vissa särdrag som särskiljer sig från de styrningsverktyg som 
beskrevs i avsnittet om formella styrmedel. Exempelvis präglas valet av leverantör av vilken 
kommunikation företaget väntas få av samarbetet, vilket är viktigt när det är tjänst som ska 
köpas eller säljas mellan parterna (Dekker, 2004). Ryktet företag har på marknaden är även 
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viktigt, genom att höra ryktesvägen att en leverantör är bra eller mindre bra kan detta få ett 
företag att bestämma sig huruvida en relation är önskvärd (Dekker, 2004). Med ett gott rykte 
kan partner i interorganisatoriska relationen lättare försäkra sig om att den andra kommer 
att handla i god tro (Das och Teng, 2001). Ännu en viktig aspekt som bör tas i åtanke vid val 
av leverantör är den information om olika företags erfarenheter av olika leverantörer som 
kan förekomma i sitt professionella nätverk (Dekker, 2004). Med kommunikation 
(eng.:interaction) och information från det professionella nätverket och att vara lyhörd till 
rykten på marknaden kan informell styrning innan relationen ingåtts användas (ibid.). 
Företag som ingår i en interorganisatorisk relation kan bli påverkade positivt av ett gott rykte 
på marknaden, men även negativt av dåligt rykte på marknaden (Dekker, 2004). Det kan 
dessutom vara det svårt att bryta ett samarbete efter en lång tids relation, även om relationen 
är ogynnsam för en eller båda parter på grund av att personliga vänskaper har formats mellan 
företagen (Grönroos, 2008). Efter att relationen har ingåtts läggs fokus på att bygga upp olika 
former av tillit mellan parterna genom att ta risker för varandra, lösa problem gemensamt 
och genom att utveckla den andre parten i relationen (Dekker, 2004). De olika informella 
styrmekanismerna som Dekker (2004) presenterar innan och efter en relation har påbörjats 
visas nedan i tabell 3–2.  

Tabell 3-2 Mekanismer för informell styrning, inspirerad av Dekker (2004) 

 INFORMELL STYRNING 

MEKANISMER EX-ANTE Val av partner och tillit:  

- Kommunikation  
- Rykte 
- Nätverk 

MEKANISMER EX-POST Tillitsbyggande:  

- Risktagande 
- Gemensamma problemlösningar  

och beslut 
- Utveckling av den andre parten 

 

Tillit är också en viktig komponent inom informell styrning och Dekker (2004) menar att 
tillit kan byggas upp på många sätt efter att en relation har påbörjats. Ordet tillit är dock svårt 
att definiera, men betydelsen av tillit i en interorganisatorisk relation beskrivs tydligt i ett 
citat av Nooteboom (1996): 
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”X trusts Y to the extent that X chooses to cooperate with Y on a basis of 
subjective probability that Y will choose not to employ opportunities for 
defection that X considers damaging, even if it is in the interest of Y to do so.” 
(Nooteboom, 1996, s. 993) 

Nooteboom (1996) menar att tillit är viktigt för att kunna lita på att problem som uppstår i 
relationen löser sig men också att den ena parten inte utnyttjar den andra partens svårigheter 
till sin egen fördel. Undersökningar visar att interorganisatoriska förhållanden som präglas 
av tillit presterar betydligt bättre än de utan (Kumar, 1996). Förutom att tillit underlättar i 
att lösa konfliktsituationer (Sullivan och B. Peterson, 1982) så bidrar den även till utbyte av 
information, risk och kunskap mellan företag, vilket utvecklar båda parter till att prestera 
bättre. För att skapa en välfungerande, långsiktig affärsrelation krävs dock en lika hög andel 
tillit från båda parter (Kumar, 1996). Detta är inte alltid fallet då maktbalansen mellan 
organisationer påverkar vilken grad av tillit som känns nödvändig för olika parter (Cäker, 
2008).  

En leverantör med tidigare gemensamma erfarenheter eller liknande värderingar skapar 
lättare en större tillit mellan parterna och kan leda till minskat resurs- och styrningsbehov 
inom relationen (Dekker, 2004). För att en informell styrning ska fungera behövs tillit, och 
för att det ska finnas tillit krävs det att relationen kan utsättas för risker och möjlighet till 
opportunistiskt beteende från den andra parten (Bradach och Eccles, 1989). Tillit är också 
en viktig faktor för att skapa en långsiktig relation och Sako (1992) återfinner tre olika typer 
av tillit: contractual trust, competence trust3 och goodwill trust. Contractual trust har sin 
utgångspunkt i moral, ärlighet samt en tro om att ens partner håller vad som är 
överenskommet oavsett om det finns ett skriftligt kontrakt eller inte (ibid.). Den andra 
tillitstypen är competence trust och bygger istället på en förväntan om att den andra parten 
har tillräckliga kompetenser för att kunna utföra sitt åtagande. Det kan både handla om att 
ha tillräckliga tekniska förmågor men också om att ledningen har den kompetens som behövs 
(Sako, 1992). Dessa två typer av tillit är grundläggande i alla kommersiella sammanhang och 
interorganisatoriska relationer. Den sista typen av tillit, goodwill trust, innebär att partnerna 
har förhoppningar om ett ömsesidigt engagemang och byggs upp i en redan etablerad 
relation genom framför allt ärlighet (ibid.). Goodwill trust betyder också att parterna är 
beredda att göra mer än vad som är formellt överenskommet i ett kontrakt samt att det finns 
en vilja att fortsätta utveckla den interorganisatoriska relationen (Sako, 1992). Det handlar 
även till stor del om att ha ett rykte om sig att vara en pålitlig samarbetspartner (Das och 
Teng, 2001).  

                                                        

3 Dekker (2004) benämner denna typ av tillit som capability trust.  
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Det finns också en annan typ av tillit som kallas relational trust (Rousseau m.fl., 1998). 
Relational trust är en tillit som inte enkelt kan implementeras utan istället byggs den upp 
under en längre tid mellan olika parter i en relation. Relational trust kan liknas vid hur tillit 
byggs upp mellan personliga relationer, det vill säga att information, kommunikation och 
upplevelser som uppkommer från själva relationen är vad som bygger upp den och därmed 
blir starkare över tiden (Rousseau m.fl., 1998). Känslor som utvecklas under relationen är 
betydande för hur parterna senare agerar gentemot varandra (ibid.). Andra mekanismer som 
bygger upp relational trust är exempelvis att dela företagsrisker och att ha gemensamma mål 
för den interorganisatoriska relationen (Das och Teng, 1998). Att skapa denna typ av starka 
samarbeten resulterar i att sannolikheten för att en part i den interorganisatoriska relationen 
agerar med ett opportunistiskt beteende minskar (Dekker, 2004). Därmed har olika former 
av tillit en väldigt stor del av informell styrning och har således en stor inverkan på hur en 
interorganisatorisk relation hanteras.  

3.3 Avvägning mellan formell styrning och tillit i ett samarbete 
Mindre företag som köper in tjänster av andra företag löper stor risk för misslyckande på 
grund av de rådande förutsättningar som tidigare har diskuterats. För att motverka risken 
för misslyckande bör företag implementera ett styrsystem som fungerar för båda parter och 
på så sätt utveckla en gemensam interorganisatorisk tillit (Langfield-Smith och Smith, 
2003). Enligt Anthonys (1965) definition av styrning antas att ett styrmedel applicerat på en 
interorganisatorisk relation är ett verktyg som med avsiktlig påverkan gör att ett annat 
företag agerar önskvärt. Att säga att tillit är ett styrmedel är därmed något som kan diskuteras 
och olika forskare har diverse åsikter om hur tillit ska kvalificeras samt hur relationen till 
formell styrning ser ut (Bradach och Eccles, 1989; Das och Teng, 1998; Dekker, 2004; van 
der Meer-Kooistra och Vosselman, 2000). Anledningen till att tillit kan vara svår att bedöma 
som ett styrmedel är att det kan vara komplicerat att avsiktligt få någon att agera önskvärt 
med hjälp av tillit samt att det inte är något som medvetet kan implementeras. Samtidigt 
menar Bradach och Eccles (1989) att tillit styr beteendet i ett samarbete och kan utifrån det 
perspektivet därför ses som ett styrmedel.  

Tillit i form av goodwill trust kan även ses som ett substitut för formell styrning vilket betyder 
att en ökad tillit i form exempelvis lösare kontrakt medför att den formella styrningen inte 
behövs för att få den andra parterna att agera önskvärt (Das och Teng,1998; Dekker, 2004). 
Att de två olika ses som ett substitut beror också på att både tillit och formell styrning i 
slutändan kan utveckla en tilltro för partner i samarbetet (Das och Teng, 1998). Förutom att 
behandla tillit och formell styrning som substitut till varandra kan de, av en del forskare, 
istället ses som ett komplement (Leifer och Mills, 1996). Det betyder att ju högre nivå av tillit 
som finns i den interorganisatoriska relationen desto mindre behövs formell styrning och 
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vise versa (Das och Teng, 1998). Att skapa långvariga interorganisatoriska relationer kan 
därmed uppnås genom en kombination av tillit och olika typer av styrmedel (ibid.). 

Tillit kan även betraktas som något som är ett resultat av en passande användning av 
styrmedel (Dekker, 2004). Det är i många fall omöjligt att styra interorganisatoriska 
organisationer med hjälp av enbart formella styrmedel, utan är ofta en blandning av olika 
typer av styrverktyg som präglas av olika nivåer av tillit (Malmi och Brown, 2008), men 
samtidigt kan en interorganisatorisk relation inte endast styras med tillit (Dekker, 2004). 
Det har även visat sig att en högre grad av goodwill trust också leder till ett större 
självförtroende i samarbetet mellan parterna samtidigt som den minskar riskerna i 
relationen (Das och Teng, 1998). Tillit i form av relational trust är något som byggs över tid 
och är inget ett företag kan bestämma sig för att applicera (Rousseau m.fl., 1998). Samtidigt 
kan regler, övervakning och detaljerade kontrakt få parterna i en interorganisatorisk relation 
att ifrågasätta ens förmåga att prestera ett önskvärt resultat och på ett korrekt sätt (Das och 
Teng, 2001). Detta skapar en misstro och gör det mer komplicerat för den andra partnern att 
bevisa sina förmågor och kvalitéer (ibid.). Det innebär att en allt för påtaglig och hård 
resultat- och beteendestyrning kan motverka både goodwill-, relational- och competence 
trust och skada de interorganisatoriska relationerna. 

Ovanstående resonemang visar att det krävs en avvägning mellan olika styrmedel och tillit 
för att få ett så bra resultat av ett samarbete som möjligt. Anpassningsförmågan i ett 
samarbetet blir därför en viktigt aspekt, vilket också van der Meer-Kooistra och Vosselman 
(2000) belyser i sitt resonemang kring contingency theory. Hur styrningen av den 
interorganisatoriska relationen utformas beror således på särskilda situationer och 
omständigheter, vilket också innebär att det inte finns något bästa sätt att utforma 
förhållandet av styrningen mellan tillit och formell i en interorganisatorisk relation.   



 

34 

 

  



 

35 

4 Empiriskt resultat  

4.1 Företagspresentationer  

4.1.1 ByggVesta 

ByggVesta är ett fastighetsbolag som är verksamt runt om i Sverige och har sammanlagt fyra 
kontor, varav ett i Linköping. Företaget jobbar aktivt med att bygga långa samarbeten med 
partners där de tillsammans försöker att skapa en gemensam målbild för att kunna nå de 
bästa lösningarna (ByggVesta, 2018). Idag har bolaget totalt runt 60 medarbetare varav tre 
är anställda på kontoret i Linköping och klassas därmed som ett SME och ett medelstort 
företag. ByggVestas affärsidé bygger på att utveckla, äga, skapa och förvalta prisvärda och 
långsiktigt hållbara hyresfastigheter. Idag har bolaget runt 2200 hyresrätter och växter 
årligen med 600 lägenheter per år (ibid.).  

Förvaltaren som har jobbat på ByggVesta Linköping i över tre år berättar att de nyligen bytt 
från att ha 30 stycken olika små leverantörer till en större som sköter och utför ungefär 90 
procent av alla tjänster. Till denna studie berättar han om de tidigare erfarenheterna med de 
små leverantörerna och hur dessa hjälpte ByggVesta att nå målet av att ha nöjdast 
hyresgäster i Sverige. Förvaltaren har innan tiden på ByggVesta själv arbetat som 
entreprenör på diverse olika byggföretag och har därför erfarenhet från båda sidorna av köp- 
och säljrelationen.  

4.1.2 Stångåstaden  

Stångåstaden är ett kommunalägt företag och är även Linköpings största fastighetsbolag. 
Bolaget hade under 2017 runt 200 stycken anställda tjänstemän (Stångåstaden, 2016) vilket 
innebär att de enligt definition klassas som ett SME och ett medelstort företag. Enligt 
Stångåstaden arbetar de aktivt för att skapa förutsättningar för att bygga långvariga 
interorganisatoriska relationer. Företaget lägger även stort fokus på arbetet med att följa upp 
leverantörsrelationerna och är ett företag i stort behov av många olika typer av 
interorganisatoriska relationer. Enligt upphandlaren utför företaget själva inga underhåll- 
eller byggarbeten på sina fastigheter utan köper in tjänster i detta ändamål för en stor del av 
sina resurser. Hon själv sköter upphandlingar med över 50 olika entreprenörföretag, varav 
de flesta är småföretag. Stångåstaden har haft upphandlingar med både OCAB Linköping och 
R&C Nordic.  

Eftersom att Stångåstaden är ett kommunalägt företag följer de Lagen om Offentlig 
Upphandling (LOU) som bland annat gäller vid upphandling av byggentreprenader och 
utförande av tjänster. Detta innebär att det finns tvingande regler som Stångåstaden måste 
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följa vid leverantörssamarbeten (Stångåstaden, 2017). LOU är uppbyggt på grundprinciper 
som bland annat innefattar att upphandlingen inte får begränsa konkurrensen mellan 
leverantörerna och att behandlingen ska vara likvärdig för alla (Konkurrensverket, 2017).  

Upphandlaren och Fastighetsförädlingschefen berättar att de sysselsätter runt 350 personer 
som till största del består av ombyggnationer och renoveringar. Det kan handla om tjänster 
som sträcker sig från att måla trapphus, byta fönster eller tvättstugor, asfaltera, markarbeten 
till att sanera vatten- och brandskador. Upphandlaren har arbetat på Stångåstaden sedan 
2004 och har en viktigt roll för företagets hantering av tjänster. Fastighetsförädlingschefen 
har under 10 år arbetat på Stångåstaden men var tidigare själv entreprenör på ett välkänt 
byggföretag.  

4.1.3 Victoria Park Linköping 

Victoria Park är ett privatägt företag som erbjuder nyrenoverade hyresbostäder på 13 
tillväxtorter runt om i Sverige och hade under 2016 totalt 148 anställda, varav Victoria park 
Linköping har 15 anställda och kan därmed kan företaget klassas som ett SME och medelstort 
företag. Studien undersöker organisationen som verkar i Linköping och företaget arbetar 
aktivt med att utveckla relationerna med sina leverantörer genom att bland annat bygga 
hållbara relationer och arbeta med kompetensöverföring (Victoria Park, 2017). Företaget 
köper nästan inte in några materiella varor, utan de flesta inköp företaget hanterar handlar 
om tjänster i form av fastighetsunderhåll. Victoria Park arbetar främst med små, lokala 
entreprenörer och är noga med att följa upp sina interorganisatoriska relationer genom 
upphandlings- och projektmöten. Områdeschefen och fastighetsförvaltaren menar att de 
olika verksamheterna i landet nästan fungerar som egna företag, vilket gör att de andra 
kontoren runt i landet inte nödvändigtvis agerar lika i alla situationer. Områdeschefen har 
varit på företaget i ungefär 10 år och har enligt henne själv en bred insikt i hela Victoria Parks 
verksamhet. Förvaltningschefen har arbetat i företaget i 5 år men har varit länge i branschen 
och känner till de flesta av byggföretagen i Linköping. De företag som främst blir anlitade av 
företaget är små lokala entreprenörer, varav två av dessa är OCAB Linköping och R&C 
Nordic.  

4.1.4 R&C Nordic 

R&C Nordic är en lokal takläggare i Linköping med 12 anställda, varav majoriteten arbetar 
som takläggare (R&C Nordic, 2017) och därmed kan de ses som ett SME och ett småföretag. 
Företaget säljer och utför tjänster såsom takreperationer, takrenoveringar samt takläggning 
vid nyproduktion. På senare år har de även börjat bygga sina egna säkerhetsställningar. En 
stor del av entreprenaderna köps in av fastighetsbolag runt om i Linköping och Östergötland 
och några av deras kunder är ByggVesta, Victoria Park och Stångåstaden. Projektledaren har 
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arbetat på R&C Nordic sedan 2013 och delägaren har jobbat i branschen och med takläggning 
sedan 1994 och har sedan 2004 varit egen företagare.  

4.1.5 OCAB Linköping 

OCAB Linköping är experter på alla typer av sanering och fuktrelaterade frågor och utför 
tjänster som sanering vid brandskador, luktsanering, flyttstädning, asbestsanering. Under 
2016 hade företaget runt 40 anställda (OCAB Linköping, 2017) vilket gör att de klassas som 
ett SME och ett litet företag. Företaget säljer tjänster till många företag i Linköping, varav 
många inkluderar fastighetsbolag som behöver sanera bostäder efter olyckor, under 
renoveringar och mellan hyresgästskifte. En del av dessa fastighetsbolag är de som undersöks 
i denna studie. Den operativa chefen och ekonomiansvarige är överens om att det kan vara 
komplicerat att vara ett mindre tjänsteföretag. De själva menar att det är svårt att förstå hur 
ett arbete ska utformas, medan en produkt inte behöver så mycket diskussion. 
Ekonomiansvarig har arbetat på företaget sedan 2004 och har en stor kunskap om branschen 
och marknaden i Linköping. Den operativa chefen har jobbat upp sig i företaget genom flera 
år och har det senaste decenniet har han varit ytterst ansvarig för alla entreprenader företaget 
har hanterat.  

4.2 Avvägning av styrning av interorganisatoriska relationer  

4.2.1 Val av samarbetsföretag och krav  

Förvaltningschefen från ByggVesta förklarar att många gånger håller företaget gärna kvar 
sina entreprenörer i ett samarbete, men när en ny samarbetspartner väljs ut sker det efter 
olika krav. Vid behov av en ny entreprenör kan förvaltaren skicka ut ett förfrågningsunderlag 
efter användning av sökmotorer på internet, om kontakt av en entreprenör inte kan ske 
genom det professionella eller personliga nätverket. När det handlar om mindre 
entreprenörer menar förvaltningschefen att kontakt oftast sker genom ett kontaktnät. Många 
gånger har tidigare erfarenheter och rykte varit en betydande faktor i val av leverantör. Dock 
understryker förvaltningschefen även att kvalitet och servicetänk är av högst betydande 
faktorer. Områdeschefen för Victoria Park förklarar också att kontakt med nya entreprenörer 
ofta sker via olika förfrågningsunderlag genom det yrkesmässiga nätverket. Både 
områdeschefen och fastighetsförvaltare har arbetat i branschen i flera år, därför känner de 
båda att de oftast vet vilka som de ska kontakta om de behöver anlita en entreprenör till deras 
fastigheter. Fastighetsförvaltaren menar att det är sällan företaget går in i några större 
förhandlingar med ett företag som de inte känner till själva eller genom ryktesväg, utan att 
det oftast handlar om återkommande arbeten. Områdeschefen fyller i med att säga att det 
dock inte är en garanti att ett företag är bra att samarbeta med bara för att de har ett gott 
rykte. Hon förklarar: 
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”…med ett företag man tycker att [tilliten] borde komma på köpet för att det är 
ett stort och välkänt företag, men där har det visat sig att det inte alls fungerar 
bra här […]. Det behöver inte betyda att det är bra bara för att det är stort” 
(Områdeschef, Victoria Park)  

 
En utmaning i val av entreprenör är att kunna säga nej till någon som företaget har jobbat 
med förut, när ett annat företag erbjuder ett bättre pris och således är den mest passande 
entreprenör för Victoria Park. Områdeschefen menar därför att det är viktigt att hålla 
relationen till entreprenörerna på en yrkesmässig nivå och att akta sig för att få en 
kompisrelation med dem.  
 
Entreprenörerna menar däremot att det är olika hur en initial kontakt med en beställare går 
till. Delägaren från R&C Nordic menar att det många gånger utlyses en tjänst när ett 
fastighetsbolag har behov av att köpa in en entreprenör. Detta kan ske via en maillista eller 
via speciella hemsidor som förmedlar kontakt mellan entreprenörer och beställare där sedan 
entreprenören svarar med ett anbud. Den ekonomiansvarige från OCAB Linköping menar 
däremot att många beställare hör av sig direkt till entreprenörsföretaget, och att beställaren 
antingen genom ryktesvägen eller genom tidigare erfarenhet vet att de vill arbeta med 
företaget när de hör av sig. Hon menar att hon och hennes företag inte är särskilt uppsökande 
för arbete, utan att beställare ofta hör av sig till dem och att de sedan skickar tillbaka ett 
anbudsförslag. Delägaren känner igen sig i detta då även han ofta får många mail med 
förfrågningar där han får känna efter om de kan vara med på uppdraget. Delägaren menar 
också att magkänslan ofta avgör hur det känns inför att ta sig på ett uppdrag. Han berättar 
att om något känns fel så är det ofta något som är galet med beställaren. Även om så är fallet 
är det dock väldigt sällan han tackar nej till ett projekt. Den operativa chefen från OCAB 
Linköping menar att den enda gången hans företag skulle tacka nej till ett arbete är när en 
beställare inte tar hänsyn till säkerhetsaspekter när de ber företaget att utföra ett uppdrag. 
Det är även viktigt för både R&C Nordic och OCAB Linköping att känna att de vet att de 
kommer få betalt för utfört arbete, även arbete som kanske inte är ett arbete som specifikt är 
önskat för entreprenaden.  
 
Samtidigt förklarar upphandlaren från Stångåstaden att när de påbörjar en 
interorganisatorisk relation med en entreprenör börjar de alltid med att ifrågasätta vad det 
är de faktiskt behöver och hur de vill att ett arbete ska genomföras. Eftersom att företaget 
präglas av LOU finns det många krav som ställs på entreprenörer från Stångåstaden sida. 
Upphandlaren menar att dessa typer av krav handlar om att entreprenören till exempel inte 
får ha utfört något mutbrott eller andra kriminella aktiviteter, men även att Stångåstaden 
kan kräva att en samarbetspartner har en viss omsättning per räkenskapsår. Sen finns det 
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även krav på att entreprenören är kvalificerade att utföra den efterfrågande tjänsten. Utöver 
detta anser även fastighetsförädlingschefen att det är viktigt att ha en entreprenör som 
förstår vikten av att hantera hyresgästen på ett bra sätt. Detta är något som 
fastighetsförädlingschefen håller med om, det är viktigt att entreprenören förstår vikten i att 
hantera kunder på ett bra sätt. Upphandlaren utvecklar:  
 

”...de kan ju inte bara ta in vilken [entreprenör] som helst när de ska jobba mot 
Stångåstaden, utan de behöver tänka att de ska träffa människor och prata 
med dem. De behöver ha en social kompetens också. De kan inte bara kunna 
yrket.” (Upphandlare, Stångåstaden) 

 
Efter denna utsållning menar Upphandlaren att det oftast endast är seriösa aktörer kvar som 
platsar för uppdraget. För att kunna välja mellan dessa kandidater utvärderas bästa pris och 
kvalitet som entreprenören kan ge Stångåstaden och därefter väljs en entreprenör ut. 
Fasighetsförädlingschefen menar att ett bra samarbete präglas av att båda företagen gör bra 
affärer och att båda parter har förståelse för varandras utmaningar.  
 
Förutom att välja vilken entreprenör som är lämplig är också många av de olika kraven som 
ställs för att få möjligheten att arbeta med ByggVesta är starkt kopplade till just service och 
kvalitet. ”Man får inte lämna en kund missnöjd” säger förvaltaren. Med detta menar han att 
även om entreprenören själv inte kan lösa ett problem som en hyresgäst kommer med, så kan 
inte entreprenören lämna det där, utan bör föra detta vidare till ansvarig så att problemet 
kan lösas. Ett annat krav är tidsaspekten, det är viktigt att en entreprenör kan hålla utlovad 
tid, speciellt vid akuta fall. Förutom dessa förutsättningar är det även viktigt att 
fackmannamässigt arbete utförs med en hög kvalitet på arbetet. Han tycker dock i enhet med 
Stångåstaden att servicekänslan många gånger är viktigare än kvalitet på arbetet, eftersom 
att denna är mer svårfångad hos en entreprenör än ett väl utfört arbete. Förvaltningschef 
förtydligar: 

” […] är det en leverantör som kanske är jätteduktig på sin grej men relativt 
otrevlig om jag ska vara ärlig eller visar en dålig servicekänsla så får den ändå 
inte vara kvar.” (Förvaltaren, ByggVesta) 
 

Förvaltningschefen förväntar sig även en viss handlingsfrihet av entreprenörer som arbetar 
för ByggVesta, det vill säga om en entreprenör ser något som är trasigt och snabbt går att laga 
förväntar sig förvaltningschefen att det lagas direkt. Detta är dock något som inte kan ske 
efter en första kontakt med en entreprenör, utan är tillitsbaserad och kan därför endast 
förväntas av entreprenörer som har jobbat med förvaltningschefen tidigare.  
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Några av de grundläggande krav som ställs på entreprenören för att få arbeta med Victoria 
Park är att de bland annat följer svensk lagstiftning och har bra villkor för sina anställda, 
förklarar områdeschefen. Det är däremot alltid en prisfråga som avgör vilken entreprenör 
som till slut blir erbjuden arbetet. Ofta så väljer Victoria Park att arbeta med mindre, lokala 
entreprenörer. Områdeschefen menar att ”Med de mindre har vi lättare möjlighet att 
påverka till att anställa de vi säger att de ska anställda.”. På så sätt kan de påverka 
entreprenören till att anställa exempelvis arbetslösa hyresgäster. Hon går vidare med att 
förklara hur mindre, nya leverantörer kan vara hjälpsamma för Victoria Parks räkning:  

”Fördelen med att ta nya entreprenörer, lite mindre också, det är att vi kan 
forma de till det vi vill ha dem till. Så att vi vill få dem anpassade efter vår 
verksamhet och hur vi vill ha det så de lär sig direkt hur vi vill ha dem” 
(Områdeschefen, Victoria Park) 
 

De krav som entreprenörerna ställer på beställarna handlar ofta om säkerhetsfrågor, vilket 
är något som berör de flesta byggföretagen. Projektansvarige fyller i med att berätta att de 
har fått ett par förslag på uppdrag där säkerheten för arbetarna helt är förbisedda, vilket har 
gjort att de har tackat nej till uppdraget. Vidare tycker ekonomiansvarige att ett samarbete 
mellan beställare och entreprenör måste präglas av att båda företagen måste ha förståelse för 
varandra. Hon utvecklar att det är viktigt att de som entreprenörer vill veta vad som förväntas 
av dem och att de som beställare måste ha förståelse för att de som småföretag ibland stöter 
på hinder som påverkar arbetsgången. Det kan till exempel vara att halva personalstyrkan 
magsjuk så kommer entreprenören inte kunna få in andra personer med kort varsel, vilket 
medför att vissa planer måste ändras under arbetets gång.  
 
Viktigast i ett samarbete för både fastighetsförvaltare och områdeschefen i Victoria Park är 
att en entreprenör har god kommunikativ förmåga och tillsammans i en fungerande relation 
med Victoria Park visar ett intresse av att ha nöjda hyresgäster. Att ha ett fungerade 
samarbete är också viktigt för ByggVesta och eftersom att förvaltningschefen har en 
bakgrund inom byggbranschen som entreprenör anser han sig ha en mycket bättre kontakt 
med entreprenörerna än konkurrerande fastighetsbolag. Han menar att han förstår hur det 
går till när entreprenörer kommer i kontakt med beställare och vilka förutsättningar de har 
och utmaningar de stöter på. Att arbeta med ett annat företag är i grund och botten ett 
förtroendeuppdrag enligt förvaltaren. Att beställaren litar på att entreprenören utför sitt 
arbete med en hög kvalitetsnivå och med en servicenivå som förväntas av ByggVesta. 
Förvaltningschefen menar att tillit är något som växer under tid och han förklarar att detta 
förtroendeuppdrag växer med en entreprenör som har arbetat med företaget under längre 
tid, tillit är nyckeln till ett lyckat samarbete med en entreprenör.  
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Fastighetsförädlingschefen på Stångåstaden säger att även om LOU reglerar vilka 
samarbetspartners som Stångåstaden arbetar med, så är det ändå ofta återkommande 
entreprenörer och arbetare som arbetar med företaget. Detta är viktigt då han anser att 
resultatet av samarbetet blir bättre när Stångåstaden har arbetat med samma företag förut. 
När de anlitar samma entreprenörer som de har arbetat med förut så vet de vad som krävs 
av dem och Stångåstaden vet vad de kan förvänta sig. Han menar att kvaliteten på arbetet, 
vilket är ett resultat av samarbetet, blir bättre ju mer entreprenören och Stångåstaden har en 
gemensam tillit och förståelse för varandras utmaningar, vilket sker efter tidigare 
erfarenheter av varandra. Något som utmärker sig för Stångåstadens verksamhet är att de 
uppmärksammar att det kan vara svårt för vissa företag att etablera en kontakt och starta en 
relation med dem. Upphandlaren förklarar att ett företag exempelvis inte kan vara hur litet 
som helst och arbeta med Stångåstaden. Hon menar att en viss administrativ kunskap krävs 
och att det kan vara svårt att nå upp till de höga kraven som ställs på entreprenörerna. Något 
som både upphandlaren och fastighetsförädlingschefen är rörande överens om är att LOU 
generellt är bra då det tvingar Stångåstaden att ha en öppen konkurrens för entreprenörer. 
Däremot anser de även att det största problemet med lagen är att de inte kan välja bort 
entreprenörer som de inte vill arbeta med, om de tidigare upplevt att samarbetet med 
entreprenören inte fungerar.  
 
Sammanfattningsvis har ByggVesta, Victoria Park och Stångåstaden alla ett uppsökande 
beteende när de väljer upp en samarbetspartner. OCAB Linköping och R&C Nordic är inte 
uppsökande på samma sätt, utan de blir istället ofta kontaktade av fastighetsbolag för att 
arbeta på en entreprenad. Något som är viktigt för ByggVesta, Victoria Park och Stångåstaden 
när de eftersöker en entreprenör att ingå i en interorganisatorisk relation med är att 
entreprenören har ett servicetänk. Utöver det har ByggVesta och Stångåstaden ett behov av 
en viss kvalitetsnivå hos arbetet och Victoria Park värderar ett lågt pris. Det viktigaste för 
både OCAB Linköping och R&C Nordic är att fastighetsbolagen tar entreprenörernas 
arbetsförhållanden och säkerhet i beräkning.  

4.2.2 Utformning av kontrakt och kommunikation  

Förvaltningschefen på ByggVesta beskriver att när valet om vilka leverantörer som är bäst 
lämpade för arbetet är gjort är ett viktigt att göra upp tydliga ramar om vad som ska göras 
och vad som förväntas. Han menar att det är där ett kontrakt kommer in som i grund och 
botten ska vara lättförståeliga och påstår också att ’’så lite som möjligt uppstyrt men 
tillräckligt för att den ska kunna göra sitt, det måste finnas ett litet avsnitt för tolkning 
också, vi alla är människor och kan också tolka saker’’ 

Förvaltningschefen berättar också att för mindre tjänster som sker styckvis är kontraktet inte 
av lika stor betydelse och i vissa fall inte existerande. I det allra flesta fall för ByggVesta finns 
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det däremot ett grundläggande ramavtal som skaffas när en ny entreprenör anställs och som 
senare ligger till grund för pris och annan information. Förvaltningschefen förklarar vidare, 
efter en stunds betänketid, att det framför allt är det juridiska som är viktigt att ha med i 
kontraktet om samarbete skulle fallera eller sluta att fungera. Han förtydligar:  

’’Bra skrivna kontrakt bådar för en helt klart bättre arbetsrelation till en 
entreprenör från en beställarens sida, ett dåligt skrivet kontrakt innebär nog 
ingen skillnad i början men om det skulle gå dåligt är det definitivt slut på det 
samarbetet.’’ (Förvaltningschefen, ByggVesta)  

Upphandlaren i Stångåstaden berättar att deras kontrakt är mer uppstyrda och 
upphandlingsenheten arbetar med 50 olika avtalsområden som i de flesta fallen innefattar 
ett ramavtal som inte får tecknas mer än 4 år. Hon fortsätter beskriva att kontrakt är väldigt 
viktiga för bolaget och fastighetsförädlingschefen fyller i att de idag inte kan köpa in något 
med endast ett handslag och att de har kontrakt till alla projekt. Områdeschefen förtydligar: 
”Vi har ju avtal på allt numera, inga muntliga avtal alls utan allt ska vara på papper, 
underskrivet från båda parter”. Kontraktet skrivs med alla entreprenörer som företaget tror 
sig komma att samarbeta med under året. Hon menar att det kan vara allt från ett löpande 
kontrakt till endast två beställningar per år. Fastighetsförvaltaren menar att när leverantören 
väl har valts ut skrivs ett avropsavtal4 som innefattar vilka regler som gäller, såsom bland 
annat tider, arbetsmiljö och villkor för arbetarna. Områdeschefen säger att när en beställning 
väl är lagd är det då lätt att hänvisa tillbaka till det gällande avropsavtalet. Områdeschefen 
berättar att när det uppstår utmaningar och problem med kontrakten tar de gärna in 
huvudkontoret för hjälp.  

Delägaren från R&C Nordic håller med om att kontrakten som skrivs med entreprenörer 
alltid kommer från fastighetsbolagets sida och de flesta arbeten som efterfrågas är 
kontrakterade. Han menar att det dock förekommer mindre reparationer utan kontrakt och 
att då entreprenören ensamma blir ansvariga för exempelvis miljöansvaret. Den 
ekonomiansvariga håller med om att företagen själva tar fram ett kontrakt och påstår att de 
är utformade så att de inte finns utrymme för att göra misstag. R&C Nordic och OCAB 
Linköping menar att kontrakten är välutformade men med mycket svårförståeliga paragrafer 
och komplicerad text. Delägaren anser att fastighetsbolagen är duktiga på det administrativa 
arbetet och har en förmåga att friskriva sig så mycket ansvar som det är möjlig och på så sätt 
läggs det över mycket ansvar på entreprenören. Han förtydligar: 

  

                                                        

4 Ett avropsavtal är den vanligaste formen av ett ramavtal.  
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’’En annan har ju en enkel skolbakgrund, man brukar ju diskutera det ibland 
med andra företagare att snart måste man ju ha ett par år på universitetet för 
att kunna läsa alla handlingar och det som är [kontrakt]. Det blir… tuffare och 
tuffare blir det’’ (Delägare, R&C Nordic) 

Projektansvarige säger också att kontrakten ofta är standardiserade och att de inte riktigt 
hinner eller lägger ned tid på att läsa igenom kontrakten. Delägaren konstaterar även att han 
endast initialt läser igenom kontrakt i relationen men sedan inte ägnar mer tid åt dem. OCAB 
Linköping och R&C Nordic anser sig vara lite väl godtrogna ibland och att de haft tur att de 
inte råkat mer illa med tanke på hur svårt det är att förstå kontrakten. Projektansvarige 
exemplifierar:  

’’Jag vet att vi gjorde ett större jobb uppe på US [Universitetssjukhuset i 
Linköping]. Då restes ju väggarna och sen kom taket på. Sen var det ett års 
byggtid. Då fick man vänta på de sista 10%. Då stod det efter färdig 
slutbesiktning, att det skulle betalas då, där läste jag på dåligt’’ 
(Projektansvarige, R&C Nordic) 

Fastighetsförädlingschef är medvetna om och berättar att Stångåstadens kontrakt i regel är 
väldigt komplicerade. Han fortsätter att förklara att endast förfrågningsunderlaget kan vara 
några hundra sidor långa, därför kan det vara svårt att göra underlaget så pass tydligt som 
möjligt så att båda parter förstår innehållet. Han förtydligar:  

’’Om man hänvisar kors och tvärs och har en komplicerad text så är risken för 
missförstånd större och det får man många gånger äta upp senare då […]. Det 
är ganska svårt att göra ett så tydligt underlag som möjligt. Det är 
komplicerat.’’ (Fastighetsförädlingschef, Stångåstaden) 

Fastighetsförädlingschef påstår också att inte att alla bygg och underhållningsföretag förstår 
innebörden av deras kontrakt men menar trots det att kontraktet har en väldigt stor 
betydelse. Han menar att kontrakten främst styr pengarna, tiden, kvaliteten och 
arbetsmiljön. Om R&C Nordic eller OCAB Linköping själva skulle ha ett kontrakt de styr över 
så är det med hjälp av standardiserade kontrakt som går att ladda ner via internet och 
projektansvarige på R&C Nordic menar att det sällan är helt passande kontrakt. 
Upphandlaren säger också att kontrakten de framställer tydliggör vad som är Stångåstadens 
ansvar och vilket ansvar entreprenören har. Hon utvecklar vidare:  

’’Jag tror att avtal är bra. För det är ju bra att luta sig tillbaka på, för det är ju 
någon som båda parter har gått med på. Och skrivit under. Man hoppas ju att 
de [leverantörerna] vet vad de har skrivit på också. Ibland undrar man ju om 
de vet vad de skrivit på, om de har läst kontraktet […]. Ju mer vi jobbar med 
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uppföljning, desto bättre blir de! Det märker man ju.’’ (Upphandlare, 
Stångåstaden) 

Fastighetsförvaltaren vid Victoria Park anser också att det kan uppstå en risk med att det inte 
går att säkerhetsställa att motpartner har samma förståelse av kontraktet. Han berättar att 
kontrakt ofta skrivs under snabbt vilket kan leda till problem senare i samarbetet. 
Fastighetsförvaltaren utvecklar vidare: ’’Det finns ju alltid en risk att den som signar från 
andra sidan inte alltid är tillräckligt påläst och inte vet vad de skriver på’’. Områdeschefen 
förklarar vidare att det inte är meningen att utnyttja någon entreprenör och om de vill brukar 
företaget gå igenom kontraktet mer noggrant. Hon utvecklar vidare:  

’’De större [företagen] kan man skicka ett färdigt avtal till och signera och 
skicka tillbaka medan med de mindre behöver vi sätta oss ned och gå igenom 
det i detalj så att alla är införstådda med vad det innebär, så att de känner att 
de skriver på något som det kan stå för och så att det inte skriver på något som 
känns fel ’’ (Områdeschefen, Victoria Park)  

Ekonomiansvarig anser även hon att fastighetsbolagens kontrakt innehåller mycket 
information och påstår att: ”risken är ju i sin strävan att göra vattentäta avtal så risker 
man alltid också en och annan väldigt osäker aktör”. Hon tror med en säkerhet också att 
handläggaren på fastighetsbolaget inte heller har full koll på vad som står i kontraktet. 
Ekonomisvarige exemplifierar:  

’’…ska jag vara ärlig tror jag inte handläggarna vet var de står i de 10 sista 
sidorna utan man har koll på prissättningen, att kalkylerna stämmer väl 
överens med vad som står där i sen att de ska utgå ett vite om vi inte har bokat 
tid inom 24 timmar utan gör de efter 32, nej…’’ (Ekonomiansvarig, OCAB 
Linköping) 

ByggVestas förvaltningschef menar samtidigt att det finns andra utmaningar med 
utformandet av kontrakt, speciellt med mer lösa kontrakt, som kan leda till större utrymme 
för tolkning och om något går på tok. Han håller också med entreprenören, utan att nämna 
några namn, att många andra fastighetsbolag har en förmåga att skriva av sig allt, vilket 
betyder att entreprenören tar väldigt stora risker med att signera ett sådant kontrakt. 
Förvaltningschefen exemplifierar:  

” Jag tror samtidigt inte att man till 100 % kan skriva bort allting heller, för då 
blir det att ingen entreprenör vågar ta det och mängden entreprenörer som vill 
göra jobbet och så blir det mycket dyrare’’ (Förvaltningschefen, ByggVesta) 

Han menar också med är en högre grad av tillit till entreprenörerna gör att deras kontrakt 
inte behöver vara lika hårt styrda för att det i slutändan alltid löser sig ändå. Han berättar att 
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kontrakten generellt sätt är hårdare vid en ny relation och när samarbetet går in i en mer 
etablerad fas har kontraktet inte en lika stor betydelse.  

Upphandlaren berättar att kontrakten ofta innehåller många olika krav på leverantörerna, 
såsom miljökrav, och säger att det inte alltid är helt enkelt för de mindre företag att följa. 
Samtidigt konstaterar hon att det finns det möjligheter för entreprenörerna att ifrågasätta 
kraven i kontrakten om de skulle tycka att de är allt för högt ställda eller svåra att uppfylla. 
För att underlätta och ge chans till att säga ifrån och ställa frågor, träffar Stångåstaden 
potentiella leverantörer innan upphandlingen är klar. Mötet är inte bara för 
entreprenörernas skull utan de ger också Stångåstaden en chans att förklara hur de vill att de 
ska bete sig under utförande av arbetet. Upphandlaren menar också informationsmötet ger 
Stångåstaden en möjlighet att beskriva deras strategiska mål och få leverantören att känna 
sig en del av verksamheten. Den ekonomiansvarige anser också att det finns tillfällen för 
möten där chans finns till att justera texter som av båda parter tycker är konstiga. Hon påstår 
att egna överenskommelser kan fattas och ofta har de några veckor på sig att ställa frågor om 
anbudet eller förfrågningsunderlaget. Delägaren från R&C Nordic menar att avtalsmötena är 
väldigt avslappande och att de ofta tar en kopp kaffe och lite fika samtidigt som kontraktet 
skrivs på eller eventuellt justerar kontrakten. 

Fastighetsförvaltaren berättar att samarbetet ofta börjar i liten skala för att sedan växa ihop 
och utvecklas, därefter kan kontrakten kompletteras eller skickas nya när leverantörerna 
vuxit in rollen. Områdeschefen menar samtidigt att relationen endast kan påverkas positivt 
av ett kontrakt då det aldrig kan uppstå frågetecken om vad projektet innefattar och hur det 
ska utföras. Vidare menar Fastighetsförädlingschef att en relation med en entreprenör inte 
påverkas av ett kontrakt och han tror varken att samarbetet blir bättre eller sämre men att 
det är endast bra i fall något problem skulle uppstå. Han menar däremot att en bra relation 
med en leverantör gör att kontraktets noggrannhet spelar mindre roll, utan tilliten i 
samarbetet gör att de litar mer på varandra och resulterar i att projektet fungerar bättre. Å 
andra sidan konstaterar han att: ’’man inte vill att en entreprenör får för stora friheter och 
breddar sig hur mycket som helst utan vår kontroll’’. Han menar att det är viktigt med ett 
balanserat kontrakt som varken är för hårt eller för löst skrivet. Fastighetsförvaltaren hos 
Victoria Park håller med att ett balanserat kontrakt är viktigt men att allt för mycket tillit 
inom samarbetet vid kontraktsskrivning kan göra att partnerna blir allt för bekväma och att 
ta varandra förgivet. Han menar att det inte gynnar någon part och att det kan leda till att de 
missar att uppdatera kontrakten vid årsskiftet och att kontrollen blir sämre.  

Sammanfattningsvis har de olika fastighetsbolagen olika syn på kontrakt. Stångåstaden och 
Victoria Park har långa och svårförståeliga kontrakt och ByggVesta har lättförståeliga 
kontrakt. De två entreprenörföretagen anser att kontrakt som kommer från företag de jobbar 
med är komplicerade. OCAB Linköping och R&C Nordic tycker att det krävs större kunskap 
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än de har för att kunna förstå allt som beskrivs i kontrakten. ByggVesta menar att kontrakt 
är lika viktiga som tillit är till en entreprenör. Stångåstaden och Victoria Park säger att 
kontrakt är viktigare än tillit och R&C Nordic och OCAB Linköping menar att tilliten är 
viktigare än kontraktet. ByggVesta menar att det måste finnas rum för tolkning i kontrakten 
och Stångåstaden menar att deras kontrakt har hårda krav listade. För att förmedla dessa 
krav hålls informationsmöten av Victoria Park och Stångåstaden för att förmedla innehållet 
till entreprenörerna. Fastighetsbolagen ger även en möjlighet till konfigurering av mål och 
krav så att de är uppnåeliga för relationen.  

4.2.3 Möten, avstämning och uppföljning  

ByggVestas kontor är beläget i samma område där hyreslägenheterna finns, vilket öppnar 
upp möjligheten för spontana informella möten med företagen under utförandet av tjänsten. 
Förvaltningschefen bjuder gärna in till ett avslappnade samtal över en kopp kaffe med sina 
entreprenörer för att på så sätt kunna ha ett upptaktsmöte och få lite information om hur 
arbetet går. Under dessa samtal kan förvaltningschefen och entreprenören även ha ett utbyte 
av idéer kring möjliga förändringar och utvecklingar av arbetsgången. Victoria Parks kontor 
är beläget nära många av hyresfastigheterna, vilket medför att beställare på företaget arbetar 
nära många av entreprenörerna. Även om kontorets läge medför en möjlighet till 
kommunikation med entreprenörer så menar områdeschefen att anställda på Victoria Park 
inte har möjlighet att vara ute på plats särskilt ofta när arbetet sker. Istället är det ledningen 
som får se till att kontinuerligt kontakta kontoret och hålla informationen kring arbetsgången 
uppdaterad. Fastighetsförvaltaren fyller i att det är bra att kunna hålla en avslappnad, 
vänskaplig konversation med arbetarna när han ändå har vägarna förbi arbetsplatsen. På så 
sätt menar han att de kan säkerställa vilken information som har framkommit och att han 
kan se att allt går bra för arbetarna.  

Områdeschefen på Victoria Park uppskattar en entreprenör som självmant återkopplar 
under arbetets gång, även om de själva gör kontinuerliga uppföljningar kring entreprenörens 
arbetsprocess och hur väl det hålls till den utsatta planen. Hon menar vidare att det är svårt 
att förmedla vad som önskas av arbetarna till de som faktiskt utför arbetet, då Victoria Park 
måste förlita sig på att ledningen hos entreprenörföretaget lyckas få fram informationen till 
alla anställda. Samtidigt är det även svårt att styra personalomsättningen hos det andra 
företaget, vilket även är en källa till missförståelse och att information inte når fram. 
Fastighetsförvaltaren fortsätter med att säga att det är svårt för entreprenörföretaget att 
förmedla rätt information till alla anställda. Många saker som kan anses självklara för 
Victoria Park, såsom att inte parkera en arbetsbil framför en fastighetsport, men är inte 
självklara för alla. Denna typ av information kan förmedlas hundra gånger till 
entreprenörsföretagets ledning, men ändå kan detta typ av uppförande fortsätta hända på 
grund av ruljangs av personal. Områdeschefen förklarar:  
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”Vi kan uppleva att vi har jättebra kontakt med ledningen för ett företag och vi 
kommer överens om saker som ska göras i lägenheten och så men så märker vi 
att det inte ändå görs därför att det är flera led hos dem sen som ska ge 
information ner till dem faktiskt utföra jobbet, kan i vissa fall brista.” 
(Områdeschef, Victoria Park) 

 

Stångåstaden har, till skillnad från de andra fastighetsbolagen, inte sitt huvudkontor beläget 
i området men fastighetsförädlingschefen menar att personal från huvudkontoret trots det 
gör kontinuerliga uppföljningar under arbetsgången i form av byggmöten och avstämningar 
kring kvalitet. Dessa sker olika ofta beroende på hur viktigt eller komplicerat ett projekt är, 
samt i vilken fas av arbetet entreprenörerna är i. Samtidigt menar upphandlaren att tillit är 
en viktig aspekt i hur en uppföljning går till. Om Stångåstaden aldrig har problem med en 
entreprenör och inte får några klagomål, så känner inte upphandlaren att en utförlig 
uppföljning krävs. Är det däremot tvärtom så blir Stångåstaden mycket hårdare med 
uppföljning och mer kritiska i vilka uppgifter som lämnas av entreprenörerna. 
Fastighetsförädlingschefen håller med och menar att: ” […] det är inte skäligt att vi ska följa 
upp vilken typ av arbete de har varje dag på sin arbetsplats. Utan vi… vissa delar av 
kontraktet lägger vi inte så stor tyngd på.”.  

Entreprenörerna har däremot andra uppfattningar och menar att arbetet sällan följs upp av 
beställaren under själva utförandet av tjänsten. Den operativa chefen i OCAB Linköping 
anser att de själva gärna delar med sig av arbetets gång med beställaren. Det sker lättast 
genom att kontinuerligt skicka bilder på uppdragsplatsen. Denna teknik är något som även 
delägaren tror på. Han menar att det är ett bra sätt att kunna underrätta beställaren om att 
dolt arbete, som inte syns med blotta ögat, ändå har utförts. I övrigt gällande utförandet av 
arbete anser delägaren att det är viktigt att ha en öppen dialog kring hur beställaren vill att 
en entreprenör agerar men också att de får en visst typ av självständighet. Han menar att det 
kan vara svårt för alla entreprenörer att förstå företagets utmaningar, men att dessa måste 
respekteras för att en relation ska vara fungerande. Han ger följande exempel: 

”Som med fastighetsägarna då. Att det sker en dialog, att man vet vad det är 
för aktivitet i lokalerna så får man ju anpassa sitt arbete. För det är ju som, vi 
har vart och gjort ett daghem nu då, där får vi ju inte jobba mellan [klockan] 
12 och 14, för då har ju barnen sovtid. Så man får ju lyssna lite, vad det är som 
försiggår och sen vara lite flexibel.” (Delägare, R&C Nordic) 

 
Delägare säger också att en slutbesiktning på utfört arbete är väldigt vanligt bland uppdrag. 
Dessa slutbesiktningar menar han är slutskedet för arbetet i många fastighetsbolags mening 
och att det är då företagen får betalt enligt många kontrakt. Enligt ekonomiansvarig stämmer 
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detta för hennes företag också. De anställda i OCAB Linköping brukar dock försäkra sig om 
att de utför ett jobb på önskat sätt genom att skicka en bild på hur en liten del av arbetet ser 
ut, och höra med beställaren om de är nöjda med det utförandet. På så sätt menar hon att 
slutbesiktningen sällan blir ett problem. Samtidigt menar den operativa chefen att för mycket 
uppföljning under utförandet kan anses som påfrestande och att bli ifrågasatt på allting tyder 
på att fastighetsbolaget inte litar på deras kunskap.  

Om det mot förmodan skulle ha blivit något fel på vägen och det kommer fram att 
entreprenören har gjort något fel under arbetets gång menar både operativ chef och 
ekonomiansvarig att det är bäst att bara ta på sig skulden och be om ursäkt. De förklarar att 
de tror att beställaren uppskattar det.  

Samtidigt menar Stångåstaden är just uppföljningen av kontrakt och arbetsgången är deras 
största utmaning. Upphandlaren förklarar att en stor del av uppföljningen är konkret och 
därmed inte lika svår att följa upp men vissa saker är svårare. Hon förklarar:  

”Vi kan ju liksom följa upp konkreta grejer. Till exempel är ni miljöcertifierade 
eller jobbar ni med dessa miljöfrågorna? Det kan ju vara ganska enkelt att följa 
upp. Men det kan vara svårt att följa upp tiden de har varit i en lägenhet, som 
de fakturerar en tid för hur länge de har varit där […] var de verkligen där i 
två timmar eller var det en timme? Det kan ju vara svårt att följa upp.” 
(Upphandlare, Stångåstaden)  
 

Fastighetsförädlingschefen håller med och förklarar att allt inte går att följa upp, men att en 
uppföljning naturligt sker när något problem har inträffat. Hyresgästers klagomål ger ofta 
indikationer till att entreprenörerna inte har agerat på ett sätt som Stångåstaden har önskat. 

Förvaltningschefen instämmer och menar också att allt utfört arbete och alla 

avtalsmässiga överenskommelser inte kan kollas upp. Precis som Stångåstaden sker 

många gånger kontroll och uppföljning genom hyresgästers åsikter och återkoppling 

kring hur de tycker att ett arbete har genomförts. Hyresgästernas åsikter är väldigt viktiga 

för ByggVesta och enkäter som skickat ut och fylls i av hyresgäster och är något som 

används för uppföljning av ByggVestas egna samt entreprenörers arbete. De gånger det 

har hänt något som har uppmärksammats av en hyresgäst i enkät eller på andra sätt har 

förvaltningschefen bjudit in entreprenören i fråga in på ett samtal på kontoret. Där fastslås 

vad som hänt och varför utfallet blev på ett visst sätt, därefter bestäms vad konsekvensen 

blir. Förvaltningschefen beskriver:  
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”[…] ofta är det fel person på fel plats och då får den inte komma tillbaka, 
företaget får fortsätta med sitt jobb och de får en chans till men då vill vi att ni 
tar dit någon annan. Men det är inte så ofta, men det händer.”  
(Förvaltningschefen, ByggVesta)  

 

Däremot kan det Ibland kan vara svårt för förvaltningschefen att veta hur pass mycket 

kontroll och uppföljning som behövs. Det är inte möjligt för honom att kontrollera varenda 
arbetsuppgift för att se om det är skickligt utfört och konstruerat med passande material. 
”[…] då måste man stå bredvid och titta, alternativt att de tar kort på varenda liten grej 
men det går ju inte, det blir för mycket information liksom.” Vidare finns även en 
problematik vid uppföljning av entreprenörer vid större arbeten. När dessa entreprenörer 
har en sämre ekonomisk period kan denne utföra arbetet på ett kostnadsbesparande vis som 
inte följer överenskommen arbetsmetod. På så sätt hoppas entreprenörerna på att den 
ekonomiska situationen ska vända, samtidigt som beställaren ovetandes får en sämre kvalitet 

på utfört arbete. Förvaltningschefen menar att kontroll och uppföljning är mer frekvent och 

kontinuerlig med en ny entreprenör, medan det inte är lika ofta kontroller med gamla 
samarbetspartners där det finns en hög nivå av tillit. Han förklarar:  
 

” […] med mer tillit har man mindre kontroll, det går hand i hand […]. Man 
kollar inte upp lika mycket om litar på entreprenören men man kan ju aldrig 
lita på någon till hundra procent” (Förvaltningschef, ByggVesta) 

 
Därför menar förvaltningschefen att en del av uppföljningen av entreprenörer handlar om 
att vara uppmärksam på hur företagens egen verksamhet går för att veta hur pass mycket 
kontroll av arbetsgången som bör ske. Den största anledningen till att uppföljning och 
kontroll sker är för att behålla företagets fastigheters värde så högt som möjligt och samtidigt 
ha de Sveriges nöjdaste hyresgäster. För Stångåstaden läggs fokus vid att följa upp själva 
arbetet och inte det påskrivna kontraktet och att storleken samt betydelsen av projektet är 
vad som avgör hur ofta ett projekt behöver uppföljning. Fastighetsförvaltaren beskriver:  
 

” […]det beror ju lite på storleken på projektet och vad projektet avser. […] det 
behöver inte vara något formellt dokumenterat möte heller utan det kan vara 
en kopp kaffe på plats och titta på liksom hur går det och se så att fungerar där 
åt och följer allt man har sagt och avtalet.” (Fastighetsförvaltaren, Victoria 
Park)  
 

Det klargörs därmed att uppföljningsmötet inte behöver vara ett formellt möte, med 
dagordning och utsatta målmätningar. Genom att ha en trygg medarbetsstyrka på plats kan 
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en stor det av uppföljningen ske på ett odramatiskt sätt genom kommunikation på 
arbetsplatsen. När uppföljningen för Stångåstaden väl har genomförts och det framkommer 
att entreprenören inte har uppfyllt kraven som beskrivs i kontraktet, skapas en plan över hur 
de ska göra för att leva upp till det kravet, alternativt att entreprenören får betala vite. 
Fastighetsförädlingschefen menar att det är väldigt viktigt för företaget att kontrakten 
uppfylls och att de krav som ställs på entreprenören respekteras. På detta vis kan 
Stångåstaden försäkra sig om att entreprenören arbetar gentemot samma mål som företaget, 
och på så sätt menar fastighetsförädlingschefen att de kan uppnå det bästa samarbetet. 
Upphandlaren håller med och menar att eftersom att Stångåstaden inte har någon egen 
utförandepersonal som hanterar tjänster i företaget, är det viktigt för dem att entreprenörer 
känner att de har samma tänk som Stångåstaden har när de utför sitt arbete. Upphandlaren 
tycker därför att det är viktigt att entreprenörer känner sig delaktiga i Stångåstadens 
strategiska mål. Därför är det väldigt viktigt att information kring hur entreprenörerna 
förväntas behandla hyresgäster framkommit till alla arbetare.  
 
Samtidigt menar entreprenörerna att uppföljning inte alltid förekommer. Det är tråkigt att 
beställarna inte följer upp på vissa krav som är satta i avtal mer än de gör menar operativ 
chef. Många av de krav han syftar på är miljöcertifieringar och krav gällande arbetsmiljö. 
Han exemplifierar: 
 

”Men vill ju nästan att de ska komma eftersom att vi är certifierade för både 
miljö och kvalitet och arbetsmiljö och egentligen vill ju vi att de testar och ju 
mer de testar de mer tjänar vi på det jämfört med många andra.”  
(Operativ chef, OCAB Linköping) 

 
Stångåstaden menar att en stor utmaning med att hantera utvärderingen är att kunna 
förmedla kritik och ifrågasätta entreprenörerna på ett bra sätt. Upphandlaren anser att 
många från beställarens sida kan tycka att det är jobbigt att framföra kritik och att många 
som framför kritik gör det på ett sätt som inte mottags på ett bra sätt. Detta är en kvalitet 
som många beställare borde utveckla. Hon förklarar:  

” […] man får ju vara försiktig med vad man säger. Det är ju något också som 
jag har lärt mig genom de åren som jag har jobbat. Från början kanske man 
sa “Ah, såhär står det [i kontraktet]! Det har inte ni gjort” Och liksom väldigt 
så, till att liksom kanske numer säga att “Jaa vi har ju den här skrivningen i 
avtalet och vi säger att det här sättet... hur ser ni på det här??” och lägga fram 
det så istället” (Upphandlare, Stångåstaden)  
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Områdeschefen menar att en stor framgångsfaktor för Victoria Parks arbete med utvärdering 
och uppfyllande av sina strategiska mål är de nära relationer som företaget har till 
entreprenörerna som de arbetar med. Hon menar att om Victoria Park har en nära relation 
med en entreprenör så finns det en större chans att denne kan utföra en till exempel 
renovering med kortare varsel än om relationen inte är nära. OCAB Linköping och R&C 
Nordic medger också att de känner sig delaktiga i beställares mål. De känner att de arbetar 
gentemot att uppfylla en bättre tjänst för hyresgäster. När deras arbete är slutfört känner de 
att de har tillsammans med beställaren arbetat fram en lösning som de båda kan vara nöjda 
med. 
 
Sammanfattningsvis kan det påpekas att R&C Nordic och OCAB i Linköping inte känner att 
de har många uppföljningar av fastighetsbolag. Båda företagen menar dock att 
kommunikation är viktigt för att kunna upplysa fastighetsbolagen om arbetets gång. Victoria 
Park och Stångåstaden menar att de har kontinuerliga uppföljningar av entreprenörernas 
arbete. ByggVesta säger att de gärna håller sina möten med entreprenörer informella. De tre 
fastighetsbolagen har alla en åsikt om att tillit är viktigt för relationen för att ett arbete ska 
utföras på ett bra sätt.  
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4.3 Sammanfattning av empiriskt resultat  
Tabell 4-1 En sammanfattning av det empiriska resultatet  
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5 Analys 

5.1 Interorganisatoriska relationer mellan SME 
Det har visat sig från de empiriska studierna att fallföretagen har olika slags affärsrelationer 
med flera entreprenörer och fastighetsbolag. Ofta har företag olika typer av relationer med 
fler säljare och köpare, där relationens utformning beror på hur viktig tjänsten är för 
företagets verksamhet. Ju närmare ett företag arbetar med ett annat företag desto viktigare 
är tjänsten för kärnverksamheten (Webster, 1992). Fastighetsbolagen har relationer med 
många entreprenörföretag varav de flesta är små och lokala företagare och 
entreprenörföretagen arbetar med många andra uppdragsgivare. Beroende på hur pass 
mycket entreprenörerna påverkar fastighetsbolagets förmåga att förmedla en bra hyresrätt 
till hyresgästen, desto viktigare blir relationen. Från det empiriska materialet framgår det 
också att fastighetsbolagen och entreprenörföretagen har haft flera transaktioner mellan sig 
under åren. I och med att transaktionerna har pågått under en längre period, och dessutom 
starkt påverkar fastighetsbolagets förmåga att förmedla en bra tjänst till hyresgästerna, 
definieras relationen som ett långsiktigt samarbete i enlighet med Webster (1992). Från detta 
resonemang kan det förstås att de mindre företagen därför gärna väljer att arbeta med 
samma företag flera gånger om möjligheten finns, vilket gynnar SME som därmed kan spara 
resurser genom att undvika att ständigt hantera nya relationer. 

Genom att arbeta med samma samarbetspartner kan relationen utvecklas och samarbetet 
kan hanteras på ett annorlunda sätt än om de aldrig arbetat med varandra tidigare. Detta 
sker genom relational trust vilket gör att många problem och osäkerheter som kan uppstå i 
en interorganisatorisk relation undviks (Rousseau m.fl., 1998). ByggVesta och Stångåstaden 
tycker att det är bra att arbeta med en entreprenör de har haft ett samarbete med förut. 
Victoria Park och Stångåstaden menar att de arbetar i en bransch där de känner till varandra. 
Östergötlands marknad är liten och respondenterna menar att de ofta arbetar med 
fastighetsbolag eller entreprenörföretag de tidigare har stött på. Därmed finns det en chans 
för Stångåstaden att bygga en långsiktig relation med entreprenörer även om de inte kan 
välja vilken samarbetspartner som helst på grund av LOU. På grund av storleken på 
branschen har både R&C Nordic och OCAB Linköping arbetat för fastighetsbolagen flera 
gånger även om de är tvungna att genomgå en större process än de skulle med ett annat 
företag som inte styrs av LOU. Därmed kan företagen, trots olika förutsättningar, förstå 
betydelsen av det långsiktiga samarbetet och värderar dess fördelar. Genom Stångåstadens 
tankar kring LOU kan det framgå att företaget önskar mer frihet som skulle ge dem chansen 
att behålla långvariga relationer med samma entreprenörer och därmed kunna bistå med en 
bättre tjänst till sina kunder.  
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Respondenterna menar att långsiktiga samarbeten även innebär en positiv inverkan på 
kvaliteten av arbetet och långsiktigt påverkar det även kostnaden av tjänsten. Upphandlaren 
på Stångåstaden menar att när företagen har arbetat tillsammans under en längre tid finns 
det mindre anledning till att lägga resurser på att åka ut och ta reda på om allt går rätt till 
(Dekker, 2004). ByggVesta och Stångåstaden menar att långsiktiga samarbete medför att 
båda företagen ökar förståelsen för varandra vilket är i linje med Christophers (2011) 
beskrivningar av interorganisatoriska relationer. Därmed ökar chansen till ett fungerande 
samarbete mellan SME genom långvariga relationer.  

Något som utmärker fallföretagen från varandra är deras olika storlekar och olika inflytande 
på varandra. ByggVesta, Stångåstaden och Victoria Park bestämmer betydligt mycket mer av 
relationens utformande än vad OCAB Linköping och R&C Nordic gör. Entreprenörföretagen 
menar att det är fastighetsbolagen som bestämmer hur relationen ska se ut och att de oftast 
anpassar sig efter deras önskemål. Detta är i linje med Emersons (1962) resonemang kring 
att mindre företag generellt gör som de blir tillsagda av ett större företag. Följaktligen kan 
det konstateras att det finns en skillnad i maktbalans i relationen mellan medelstora företag 
och små företag, vilket redan från början av studien var känt. Maktskillnader kan förstås bero 
på fler saker än storlek, såsom finansiella resurser och administrativa- och övriga 
kompetenser (Donada och Nogatchewsky, 2006). Fastighetsbolagen är inte bara större än 
entreprenörföretagen i antal anställda, utan har även större finansiella resurser men framför 
allt har de större administrativa kunskaper. Det större antalet anställda medför att mer tid 
kan läggas vid hanteringen av de interorganisatoriska relationerna. Stångåstaden har 
ungefär 200 anställda varav alla är tjänstemän som endast arbetar med administrativa 
uppgifter. När detta jämförs med R&C Nordic, där den absoluta majoriteten av anställda 
arbetar med takläggning och inte administrativt arbete är det förståeligt att fastighetsbolagen 
har en större möjlighet att utöva makt på den interorganisatoriska relationen till 
entreprenörföretaget. Morrissey och Pittaway (2006) menar att storleken på företaget är vad 
som påverkar maktbalansen mest. Från detta resonemang kan det sägas att de administrativa 
egenskaperna är väldigt viktiga att ha när en interorganisatorisk relation ska ingås, speciellt 
mellan organisationer som liknar fallföretagens karaktär.  

5.2 Styrning av interorganisatoriska relationer mellan SME 
I denna del av analysen presenteras styrningen i relationens olika faser vilka i studie kallas 
urvalsfasen, kontraktfasen samt utförande- och uppföljningsfasen. Faserna är omdöpta från 
van der Meer-Kooistra och Vosselmans (2000) teori så att de på ett tydligare sätt kan kopplas 
till det empiriska resultatet. Utförande- och uppföljningsfasen har från början i empirin 
tolkats som två separata faser men är till stor del av samarbetet parallella och har därför 
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behandlats under samma fas. Egna tolkningar och diskussioner av insamlad teori och empiri 
ligger till grund för studiens styrmodell.  

I figur 5–1 synliggörs ordningen av de olika faserna för hanteringen av de 
interorganisatoriska relationerna för SME som köper och säljer tjänster. Aktiviteterna som 
presenteras i urvalsfasen är indelade i kronologisk ordning medan aktiviteterna i 
kontraktfasen och utförande- & uppföljningsfasen inte har någon bestämd följd. De tre 
faserna i relationen styrs och hanteras med olika typer av formella och informella styrverktyg. 
Under de nästkommande delarna av kapitlet förs därför en mer djupgående analys kring 
vilket sätt den interorganisatoriska relationen hanteras på i respektive fas för att skapa ett 
fungerande samarbete.  

 

Figur 5-1 Den interorganisatoriska relationens tre olika faser och dess huvudsakliga 
aktiviteter. 

 

5.2.1 Urvalsfasen 

Krav  

Det som innefattas i urvalsfasen är de krav som ställs på parter innan de beslutar sig för att 
samarbeta och hur det går till när parterna bestämmer sig för att inleda ett samarbete med 
varandra. Innan beslutet fattas om samarbetet ska genomföras eller inte har samtliga 
fallföretag vissa krav på hur en partner ska vara för att den interorganisatoriska relationen 
ska fungera. Att ställa krav och tydliggöra för den andra parten i relationen om vad som krävs 
är aktiviteter som leder fram till att hitta en samarbetspartner (van der Meer-Kooistra och 
Vosselman, 2000). ByggVesta, Stångåstaden och Victoria Park väljer att samarbeta med 
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byggentreprenörer som erbjuder ett bra pris, en hög kvalitet och framför allt partner som har 
ett servicetänk gentemot slutkund. Stångåstadens resonemang nedan påvisar betydelsen av 
att en entreprenör kan ge ett bra bemötande till kund för att samarbetet med Stångåstaden 
ska fungera:  

”...de kan ju inte bara ta in vilken [entreprenör] som helst när de ska jobba mot 
Stångåstaden, utan de behöver tänka att de ska träffa människor och prata 
med dem. De behöver ha en social kompetens också. De kan inte bara kunna 
yrket.” (Upphandlare, Stångåstaden) 
 

Kraven som ställs av fastighetsbolagen fastställs i olika förfrågningsunderlag och skiljer sig 
en del mellan företagen, exempelvis präglas Stångåstaden av LOU till skillnad från övriga, 
vilket gör att kraven generellt är hårdare. Därför menar de att entreprenörer inte kan vara 
hur små som helst och arbeta med dem eftersom att vissa krav kan bli svåra att leva upp till 
med få administrativa kunskaper. Företagets leverantörer i den interorganisatoriska 
relationen ska enligt lagen konkurrera på samma grunder (Konkurrensverket, 2017) och det 
är därför viktigt för Stångåstaden att redan i förfrågningsunderlagen ställa tydliga krav för 
framtida potentiella relationer. Stångåstaden förmedlar därför sina krav till företag som de 
eventuellt ska ingå en relation med genom finansiella och icke-finansiella målsättningar. 
Underlagen kan beröra exempelvis miljö, pris, kvalitet samt service vilket kan kopplas till vad 
Roxenhall (1999) menar är ett kommunikationsmedel. De detaljerade kraven och 
informationsrika underlagen som måste uppfyllas av den andra parten kan därför ses som 
ett försök till att styra valet av samarbetsföretag. Med andra ord kan förfrågningsunderlagen 
används för att sedan kunna revidera anbuden och hitta en lämplig samarbetspartner.  

ByggVesta och Victoria Park behöver inte ta hänsyn till LOU men skickar på liknande sätt ut 
förfrågningsunderlag med krav till de potentiella samarbetsföretagen. I och med att de inte 
behöver följa LOU har de möjlighet att påpeka och förmedla vilka krav och synsätt som de 
tycker är av stor vikt för en relation. På så sätt kan ett utbyte av information ske, vilket kan 
ses som ett informellt styrmedel (Dekker, 2004).  

Byggentreprenörerna kräver inte särskilt mycket i relationen med fastighetsbolagen förutom 
att arbetsvillkoren vid entreprenaden ska präglas av säkerhet och trygghet. Ofta innebär de 
arbeten som entreprenören utför en risk för deras liv och hälsa och dessa krav blir därför 
grundläggande för den mindre parten. Samtidigt är det tydligt från det empiriska resultatet 
att kraven som ställs i relationen i de allra flesta fall kommer från fastighetsbolagets sida. 
Victoria Park betonar även att det till och med är bättre att välja ett mindre företag att 
samarbeta med för det då blir enklare att få önskade krav uppfyllda. Detta kan ses som en 
typ av maktutövning som enligt Dahl (1957) och Donada och Nogatchewskys (2006) är ett 
exempel på hur mindre företag ofta ger vika för större företags krav. Hade de små företagen 
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i relationen haft en tydlig strategi gällande krav på den andra parten såsom arbetstider, 
betalningstider eller miljö hade också inflytandet i första delen av urvalsfasen varit större. 
Det är dock inte alltid lätt för mindre SME att kunna ha en mer betydelsefull roll i denna fas. 
Det kommer alltid finnas små företag som är villiga att gå med på låga krav, speciellt i 
Östergötland där marknaden för fastigheter expanderar och det därmed kommer in mycket 
ny arbetskraft på marknaden. Därför är det svårt för ett småföretag att bli en viktig leverantör 
för ett medelstort företag.  

I empirin framkommer det att fastighetsbolagen är eniga om att det är viktigt att arbeta med 
krav för att kunna skapa ett fungerande framtida samarbete. Kraven som ställs på den andra 
parten innan en relation påbörjas är för att klargöra vilka mål som önskas med den 
interorganisatoriska relationen men det finns också vissa krav kring uppförande. Exempel 
på dessa krav är att förtagen inte ska vara dömda för något brott eller utfört kriminella 
aktiviteter, ha en tillräcklig finansiell styrka samt kunna följa tidsbestämmelser. Följaktligen 
tyder det på att kraven som ställs på den andra parter bör vara tydliga för att relation ska 
fungera på ett önskvärt sätt. Kraven i förfrågningsunderlagen gör det tydligare och enklare 
att skapa en målkongruens och förståelse om vad det innebär att vara en leverantör i denna 
relation (Dekker, 2004) och gör det därmed lättare för entreprenörerna att veta om de passar 
önskemålen från fastighetsbolagets håll. Det är viktigt att kraven som beskriver hur tjänsten 
som fastighetsbolagen köper av entreprenörföretagen är tydliga, vilket är en utmaning då det 
är svårt att beskriva hur en tjänst ska utföras (Grönroos, 2008).  

Krav är därmed viktiga i urvalsfasen av en samarbetsrelation då de hjälper att hitta önskvärda 
personer att köpa eller sälja tjänster av och för att nå de utsatta målen med det efterfrågande 
arbetet. Det är därför av relevans att krav är en del av styrmodellen för hanteringen av 
interorganisatoriska relationer för SME. I tabell 5–1 tydliggörs kraven och hur de hanteras 
med olika typer av styrmedel. 

Tabell 5-1 Formell och informell styrning av krav i urvalsfasen 

 KRAV 

FORMELL STYRNING - Förfrågningsunderlag  
- Finansiella och icke-finansiella målsättningar 
- Säkerhet och arbetsvillkor 

 

INFORMELL STYRNING - Krav som ett kommunikationsmedel 
- Beteendekod  
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Val av samarbetsföretag  

Det är, som tidigare nämnts, i de flesta fall fastighetsbolagen som startar urvalsprocessen av 
samarbetsföretag där krav sammanställs i olika förfrågningsunderlag som skickas ut till 
potentiella leverantörer. När underlagen skickats svarar entreprenörerna i sin tur med ett 
anbudsförslag och när fastighetsbolagen sedan har reviderat dessa sker valet av ett 
samarbetsföretag. Att välja en lämplig samarbetspartner i den interorganisatoriska 
relationen är en aktivitet som passar in under urvalsfasen (van der Meer-Kooistra och 
Vosselman, 2000). Valet av en lämplig samarbetspartner har från de empiriska resultaten 
visat sig bero på faktorer såsom LOU, nätverk eller tidigare kontakter, tillit samt rykte. Detta 
val anses dels vara viktig för SME för att kunna skapa långvariga och fungerande relationer 
men också för att redan tidigt i relationen kunna förhindra interorganisatoriska problem. 
Detta kan i sin tur kan leda till en minskad användning av formell styrning (Dekker, 2004).  

Stångåstaden måste som tidigare nämnts förhålla sig till LOU vilket är en betydande faktor 
för valet av lämplig partner och de kan därför inte lika enkelt välja som de andra två 
fastighetsbolagen. ByggVesta och Victoria Park har överlag därför lättare att själva välja vilka 
de anser vara en bra samarbetspartner och uppmärksammar att tidigare kontakter med 
entreprenörerna ofta ger dem fördel i urvalsprocessen, vilket är i enlighet med Dekker 
(2004). Samtliga fastighetsbolag hittar ofta entreprenörföretag genom att använda olika 
yrkesmässiga nätverk, speciellt när det kommer till att samarbete med mindre företag. 
Entreprenörföretagen tycker också att relationerna mellan parter ofta skapas genom nätverk 
och tidigare erfarenheter, vilket anses som ett informellt styrverktyg med stöd av Dekker 
(2004). Fastighetsbolagen är ofta de som uppsöker entreprenörföretagen och sällan tvärtom 
vilket kan vara ännu en konsekvens av mindre administrativ kunskap hos 
entreprenörföretagen.  

Det har från respondenterna även framkommit att tidigare relationer med goda erfarenheter 
betyder att företagen kan lita på varandra mer och har därför en stor betydelse vid val av 
samarbetspartner. Det empiriska resultatet visar också att tilliten grundar sig i en tro om att 
den andra parten håller vad som är överenskommet. Fastighetsbolagen anser att det är viktigt 
att entreprenörerna från tidigare samarbeten visat prov på att de kan slutföra, fullfölja och 
nå de krav som fastställts i kontraktet. Entreprenörerna lägger också stor vikt i att lita på att 
fastighetsbolagen följer säkerhetsföreskrifter, erbjuder säkra arbetsplatser och betalar för 
utfört arbete inom bestämd tid. Att kunna hålla vad som är utlovat och utföra det som är 
överenskommet tillhör contractual trust (Sako 1992).  

ByggVesta och Victoria Park menar också att valet av samarbetspartner påverkas av att 
tidigare relationer visar att det finns kompetens och kunskap hos den andra parten om att 
kunna utföra en efterfrågad tjänst. Detta kan liknas vid competence trust (Sako, 1992). Att 
exempelvis inte ha ett servicetänk eller att entreprenörerna inte är anpassad för arbetet har 
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stor betydelse och påverkar valet av samarbetspartner negativt. Resonemanget nedan visar 
på betydelsen av competence trust i en relation:  

 
 ”[…] ofta är det fel person på fel plats och då får den inte komma tillbaka, 
företaget får fortsätta med sitt jobb och de får en chans till men då vill vi att ni 
tar dit någon annan. Men det är inte så ofta, men det händer.”  
(Förvaltningschefen, ByggVesta)  
 

Competence trust finns också hos Stångåstaden i form av att de krav som ställs i 
förfrågningsunderlagen måste uppfyllas för att anbudet ska accepteras samt att viss 
utbildning ska genomföras innan arbetet påbörjas. Competence trust är något som inte anses 
vara av lika stor vikt för de mindre företagen men båda litar på att de medelstora bolagen kan 
erbjuda och besitta kunskap om villkor och säker arbetsmiljö. Om de små företagen istället 
skulle kunna ha en strategi som stärkte deras uppfattade competence trust skulle de kunna 
ha ett större inflytande vid val av samarbetspartner. Att kunna påvisa hög kompetens kan på 
så sätt få tilliten att styra andra att vilja arbeta med småföretagen.  

ByggVesta vill att entreprenören ska kunna ta på sig ansvar utöver vad som formellt krävs 
utifrån kontraktet. Det är en viktig del för relationen i val av partner och det kan exempelvis 
vara att entreprenören lagar något som är trasigt trots att det inte var en del av 
arbetsuppgifterna från första början. I dessa sammanhang är det också viktigt för 
entreprenörerna att de känner en trygghet i att de får betalt för något som inte direkt står i 
kontraktet. Detta kan anses som goodwill trust (Sako, 1992) vilket också kan påträffas i form 
av rykte. Det framkommer i empirin att samtliga företag också anser att relationer inte endast 
byggs upp av tidigare erfarenheter utan även av information och rekommendationer från 
andra företag. Entreprenörerna är inte särskilt uppsökande utan använder främst rykte och 
tidigare erfarenheter vid val av partner. Victoria Park menar att marknaden som de är 
verksamma i är relativt liten och att det spelar stor roll om det pratas gott om företaget och 
att de har ett bra rykte om att kunna leverera ansenliga tjänster. Det här visar också att 
goodwill trust och rykte har ett stort inflytande och att olika typer av tillit spelar roll i valet 
av samarbetsföretaget från både den köpande och säljande parten. Dessa tre 
tillitsmekanismer är därmed faktorer som avgör vilka samarbetsföretag som väljs ut i 
urvalsprocessen för SME.  

Det empiriska resultatet visar dock att de mindre företagen oftast tackar ja till ett 
förfrågningsunderlag och har därmed generellt en större tilltro på den andra parten under 
urvalsfasen. Det blir därför inte, i samma uträckning som de medelstora företagen, ett aktivt 
val av en lämplig partner utan istället anpassar de sig till alternativen som finns tillgängliga 
på marknaden. Anledningen till att entreprenörerna sällan tackar nej till ett uppdrag kan 
vara på grund av avsaknad av finansiella resurser och att de tackar ja för att kunna öka sitt 
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resultat och omsättning, vilket kan stödjas av Holmlund och Kocks (1996) syn på småföretag. 
Det kan därför antas att val av en lämplig samarbetspartner är av större betydelse för den 
parten med mer administrativ kunskap och finansiella medel i en relation mellan SME. För 
att de mindre företagen i denna fas ska få ett större inflytande på styrningen av relationen 
skulle en strategi kunna vara att istället välja partner av likande storlek. Att begränsa sig till 
detta val skulle innebära att de blir viktigare i urvalsprocessen och att styrningen av 
relationen blir mer ömsesidig.  

I ovanstående resonemang diskuteras de faktorer som från de empiriska resultaten varit 
framstående när förtag bestämmer sig för att samarbeta med varandra. Dessa val lägger 
grunden för hur den interorganisatoriska relationen kommer att se ut framöver och hur 
resultatet på utförd tjänst påverkas. Genom att välja ett lämpligt samarbetsföretag redan i 
urvalsfasen kan partnerna få en bättre relation med önskvärda resultat och undvika 
eventuella problem, vilket därför kan ses som ett informellt styrmedel. Därmed kan val av 
partner ses som en av de framstående aktiviteterna av informell styrning i en 
interorganisatorisk relation. Styrverktygen som innefattas i val av partner sammanfattas 
nedan i tabell 5–2.  

Tabell 5-2 Formell och informell styrning i val av samarbetsföretag i urvalsfasen 

 VAL AV SAMARBETSFÖRETAG 

FORMELL STYRNING  

INFORMELL STYRNING - Rykte 
- Nätverk 
- Tidigare erfarenheter  
- Tillit  

 

Sammanfattning av urvalsfasen 

Sammanfattningsvis innefattar urvalsfasen styrverktyg i form av aktiviteter såsom krav och 
val av samarbetspartner. De krav som ställs ligger till grund för vad som anses vara en lämplig 
partner i en interorganisatorisk relation. Kraven på exempelvis pris, säkerhet och 
tidsaspekter formuleras i olika förfrågningsunderlag med hjälp av vad som anses vara 
formella styrmedel. Dessa förfrågningsunderlag kan samtidigt användas som ett 
kommunikationsmedel för att förklara hur ett önskad relation ska vara, vilket gör att 
underlaget också kan ses som en form av informellt styrverktyg. När samarbetspartnerna 
väljs ut används nästan enbart informell styrning genom att ta hänsyn till tidigare 
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erfarenheter och tillit. I urvalsfasen används därmed de formella och informella 
styrverktygen olika beroende på vilken del av fasen relationen befinner sig i. Under 
utformning av krav används mest formella, men också informella styrmedel medan i val av 
samarbetsföretag är informella styrmedel mer betydande. I urvalsfasen mellan SME borde 
därmed formell och informell styrning ha en liknande roll för hanteringen av den 
interorganisatoriska relationen men samtidigt har det visat sig att den informella styrningen 
har något större inflytande.  

5.2.2 Kontraktfasen 

Utformning av kontrakt och kommunikation  

Ett kontrakt anses nödvändigt mellan två företag som köper eller säljer tjänster från varandra 
eftersom dessa köp inte täcks av Köplagen (990:931). Därmed är kontrakt en viktig del av 
den interorganisatoriska relationen. Det är dessutom viktigt för att säkerställa att företagen 
kommer arbeta på ett önskat sätt i sista fasen av i relationen.  

Fastighetsbolagen har gärna informationsmöten inför signering av kontrakt där 
entreprenörerna bjuds in till samtal om krav och andra förutsättningar såsom 
säkerhetsföreskrifter, mål, pris och kvalitet som beskrivs i kontraktet. Vissa fastighetsbolag 
ger även möjlighet till att ändra vissa saker i kontraktet efter önskemål från entreprenörerna. 
Stångåstaden menar att de försäkrar sig om att kontraktet kommer uppfyllas och vara 
införstått hos alla anställda i entreprenörföretaget genom att hålla en utbildning för alla som 
arbetar på en entreprenad. Under utbildningen får entreprenörerna veta hur 
fastighetsbolaget förväntar sig att de ska uppträda både service- och beteendemässigt i 
uppfyllandet av kontraktets beskrivningar. Dessa slags möten förekommer hos alla 
fastighetsbolagen i större eller mindre utsträckning. Genom en tydlig kommunikation kan 
parterna uppnå en contractual trust i enlighet med Sako (1992). Därmed gynnas relationen 
av att kontraktets innehåll beskrivs på ett utförligt sätt där båda företagen är medvetna om 
vad som förväntas av dem i relationen.  

Entreprenörerna kan ha en öppen konversation med fastighetsbolagen om hur 
målsättningarna ska uppfyllas, eller om målet borde korrigeras. På så sätt kan de försäkra sig 
om att de planerade målen med relationen kommer uppfyllas och därmed kan det formella 
styrmedlet resultatstyrning även identifieras (Dekker, 2004). Dessa diskussioner kan även 
göra att relationen blir starkare på grund av att företagen förstår varandras begränsningar 
(Christopher, 2011). Utan en kommunikation kring kontraktets utformning finns det en stor 
risk att en eller båda parter har missförstått den andres förutsättningar och viljor. På så sätt 
är det väldigt viktigt att kontraktet skrivs med båda parters åsikter och tankar inkluderade 
för att försäkra sig om att arbetet inom relationen uppfyller det förväntade resultatet. 
Kommunikation kring kontraktets utformning och fastställning av målsättningar kan därför 
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även ses som ett informellt styrmedel i den interorganisatoriska relationen (Dekker, 2004). 
Detta kan göra att målsättningen i kontraktfasen är mer anpassad för den specifika relationen 
till entreprenören än de första mål som skickas ut i förfrågningsunderlag under relationens 
urvalsfas. Kontraktet används därmed för att tydliggöra hur företagen önskar att den 
interorganisatoriska relationen ska se ut, hur resultatet av samarbetet ska vara och används 
även som underlag vid eventuella konflikter med entreprenörer. Synen på kontrakt som ett 
kommunikationsmedel med möjlighet till fokus på att styra både resultatet av samarbetet 
och beteendet från entreprenörerna under relationen kan därmed hittas i kontraktets 
användning (Roxenhall 1999) och därför kan både formella och informella styrmedel 
identifieras i relationens kontraktfas.  

Eftersom att tjänsten som entreprenörerna säljer till fastighetsbolagen oftast kräver ett 
kontrakt samtidigt som entreprenörerna tycker att kontrakt är svårhanterliga kan det leda 
till en problematisk situation. Tjänster är, som tidigare nämnt, svåra att specificera och 
därmed svåra att beskriva i ett kontrakt (Grönroos, 2015). För att undvika de svårigheter som 
kontrakt av tjänster bär med sig finns det standardavtal som kan användas av R&C Nordic 
och OCAB Linköping. Eftersom alla tjänster är olika beroende på vem som säljer och köper 
dem är dessa kontrakt väldigt sällan perfekt anpassade för ett specifikt köp och används 
därför sällan med företagskunder. På grund av detta har entreprenörerna ett underläge 
gentemot fastighetsbolagen eftersom att de har resurser i form av personal, kunskap och 
finansiella medel till att skriva skräddarsydda kontrakt. Därför är det ofta de SME med mer 
administrativ kunskap som skriver kontrakten och är därmed den part som bestämmer över 
styrningen av relationen i kontraktfasen, vilket också är förståeligt då denna part behöver 
kontraktet som underlag inför nästa fas i relationen.  

De medelstora företagen, det vill säga fastighetsbolagen, är de som sköter kontraktets 
utformning (Emerson, 1962). Entreprenörerna menar att de flesta kontrakt är komplicerade 
och svårförståeliga trots möjlighet till genomgång av kontraktets utformning och 
handlingsplan. Respondenter från R&C Nordic menar att de skulle behöva större kunskap 
inom området för kontraktsutformning, vilket är något Morrissey och Pittaways (2006) 
studie pekar på behövs hos många småföretag. Resonemanget nedan visar på att kontraktens 
komplexitet för de mindre företagen:  

’’En annan har ju en enkel skolbakgrund, man brukar ju diskutera det ibland 
med andra företagare att snart måste man ju ha ett par år på universitetet för 
att kunna läsa alla handlingar och det som är [kontrakt]. Det blir… tuffare och 
tuffare blir det’’ (Delägare, R&C Nordic) 

Skulle de administrativa kunskaperna vara jämna mellan företagen i en relation borde detta 
bidra till ett ännu större samarbete kring styrningen i kontraktfasen. På det sätt som 
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relationerna ser ut nu, där kunskapen kring kontraktet är ojämn mellan företagen, bidrar det 
till att en part har övertaget i kontraktets utformning.  

ByggVesta tycker att kontrakt och tillit går hand i hand för att kunna uppnå ett bra samarbete 
och samtliga entreprenörer menar att tilliten är mycket viktigare än vad som står skrivet i 
kontraktet. ByggVesta och entreprenörerna tycker att en hög nivå av tillit minskar 
kontraktens betydelse för samarbetet, vilket stöds av Das och Teng (2001) som menar att när 
tilliten är större så finns det mindre behov av övervakning och kontroll. Detta förklarar varför 
ByggVestas kontrakt är lösa och öppna för tolkning för entreprenörerna. Med ett löst skrivet 
kontrakt krävs mer kommunikation mellan beställare och entreprenör, vilket kan stärka 
relationen och göra att tilliten mellan parterna blir större. Genom ByggVestas ambition att 
hålla kontrakt lösa för tolkning kan en tillit i form av goodwill trust identifieras (Sako, 1992). 
Risken med dessa typer av kontrakt är att många arbetsuppgifter som kan behövas på en 
fastighet eller i en lägenhet inte utförs på grund av att de inte tydligt beskrivs i kontraktet. 
Entreprenörerna menar att det kan vara svårt att veta vad de får betalt för och inte när det 
kommer till olika fastighetsbolags kontrakt. Stångåstaden och Victoria Parks tydligare 
utformade kontrakt ska medföra att entreprenörerna vet vad som förväntas och vad som är 
rimligt att fakturera. En risk med dessa kontrakt är att entreprenörföretaget inte tar in all 
information som finns i kontraktet. På grund av att dessa kontrakt kan vara svåra att förstå 
och därmed svåra att uppfylla måste fastighetsbolagen säkerställa att informationen når fram 
till entreprenörerna. Ett kontrakt kan inte täcka upp för hur alla möjliga framtida händelser 
ska hanteras då det finns oändligt många omständigheter som inte går att förutspå 
(Blumberg, 2012;Hart,2017). När kontrakten är mindre specifika, såsom ByggVestas 
kontrakt, finns det större chans till att tolkningar kan dras till att täcka fler eventuella 
händelser än om kontraktet är skrivet på ett mer utförligt sätt. Lösa kontrakt kan därmed 
göra att en relation blir nära och välfungerande på grund av den stora tilliten som infinner 
sig mellan parterna i en relation. Om det däremot inte finns någon underliggande tillit i 
relationen kan lösa kontrakt vara svåra att använda sig av. Dels på grund av att det finns en 
risk att de lösa kontrakten utnyttjas för att inte utföra arbeten utförligt nog och dels för att 
företag utan tillit till varandra inte vågar agera på egen bevåg då de kan vara rädda att inte få 
betalt för något som inte är efterfrågat.  

Det råder meningsskiljaktigheter kring hur ett kontrakt ska användas. Som tidigare nämnts 
menar vissa företag att det kan användas genom hela relationen för att korrigera saker som 
inte sköts på rätt sätt, medan andra menar att kontraktet bara användas som ett hjälpmedel 
för att visa vem som är ansvarig när något har gått riktigt illa. Dessa meningsskiljaktigheter 
mellan företagen kan kännas igen av Roxenhall (1999) som menar att det sällan finns en klar 
bild av hur kontraktet ska användas. Entreprenörerna och ByggVesta ser kontraktet mer som 
en formalitet och lägger inte så mycket tanke på dess utformning och användning medan 
Victoria Park och Stångåstaden tycker att kontraktet har större betydelse än så. 
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Fastighetsbolagen enas dock i att det kan skada relationen att använda kontraktet för 
småsaker som gått snett men att det kan användas för att se att viktiga krav uppfylls. De 
menar även att det är ett bra underlag att ha om det skulle uppstå en konflikt i framtiden. I 
och med att företagen inte värderar kontraktet lika högt och inte har samma syn på hur det 
bör användas kan det leda till interorganisatoriska problem. De SME som har hög tillit till 
varandra verkar använda kontraktet på ett liknande sätt där kontraktet inte används 
kontinuerligt, medan SME med lägre tillit använder kontraktet genomgående i relationen.  

Resonemanget ovan visar vikten av att ha med utformning av kontrakt i en styrmodell. Det 
är nödvändigt för en relation som hanterar tjänster och det skapar en tydlighet för parterna 
i hur relationen ska se ut och hur arbetet senare ska utföras i den sista fasen. I tabell 5-3 visas 
de olika styrverktygen i kontraktfasen som innefattas från utformning och kommunikation 
av kontrakt.  

Sammanfattning av kontraktfasen 

Sammanfattningsvis kan det sägas att kontraktfasen är en väldigt viktig fas för 
interorganisatoriska relationer. Fastighetsbolagen och entreprenörerna har bevisligen olika 
syn på kontraktets betydelse och både formell och informell styrning kan identifieras under 
fasens aktiviteter. Det kan dock synliggöras i ovanstående diskussion att den formella 
styrningen är viktigare än den informella i kontraktfasen. Kontraktet innefattar formella 
aspekter som mål, pris och säkerhetsföreskrifter men det förs samtidigt en kommunikation 
mellan samarbetspartnerna som kan ses som mer informell. Kontraktet ligger till grund för 
utförande- och uppföljningsfasen och det är därför viktigt med utformningen av kontraktets 
innehåll. Utan övervägande formella styrmedel i kontraktfasen är det svårt att följa upp 
relationen i nästa fas. Därför är det mer passande i kontraktfasen att använda mer formella 
styrverktyg för att hantera den interorganisatoriska relationen. 

Tabell 5-3 Formell och informell styrning i kontraktfasen 

 UTFORMNING AV KONTRAKT & 
KOMMUNIKATION 

FORMELL STYRNING - Finansiella och icke-finansiella målsättningar 
- Säkerhet 
- Utbildning 

INFORMELL STYRNING Kommunikation 

- Informationsmöten 
- Utformning 

       Tillit 
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5.2.3 Utförande- och uppföljningsfasen  

Möten, avstämning och uppföljning  

Den sista fasen av samarbetet för fallföretagen innefattar utförandet av de arbetsuppgifter 
och de krav och mål som de olika parterna kom överens om i kontraktfasen. Samtliga 
fastighetsbolag menar att uppföljning av arbete är viktigt för att kunna säkerställa att 
entreprenörföretaget håller priset, kvaliteten och målen som de kommit överens om samt att 
de utför arbetet på ett sätt som är beskrivet i kontraktet. Stångåstaden säger att 
uppföljningarna även är viktiga för att kunna genomföra eventuella ändringar som krävs för 
att kunna utföra arbetet på ett bra sätt, exempelvis i form av en ny tidsplan. Uppföljningarna 
sker därför både under och efter utfört arbete för att kunna säkerställa att kontraktet eller 
överenskommet arbete har utförts på ett passande sätt, vilket också kan stödjas av van der 
Meer-Kooistra och Vosselman (2000). 

OCAB Linköping och R&C Nordic menar att det väldigt sällan utförs någon kontinuerlig 
uppföljning av arbetet under samarbetets gång från fastighetsbolagens håll. Victoria Park och 
Stångåstaden påstår däremot att de gör kontinuerliga uppföljningar av arbetet som 
entreprenören utför, men i olika grad beroende på hur mycket de litar på entreprenören och 
hur pass mycket de går att följa upp från kontraktet. Uppföljning och övervakning är en stor 
del av formell styrning där kontrakt har använts för att kontrollera parter att arbeta på ett 
önskat sätt, vilket är vad som kan appliceras i denna fas av en interorganisatorisk relation 
(Dekker, 2004). Med färre uppföljningar utförda av fastighetsbolagen kan därmed 
contractual trust till entreprenörerna identifieras, eftersom att de få antal uppföljningar av 
kontraktet indikerar att det finns en högre grad av tillit i samarbetet mellan fastighetsbolagen 
och entreprenörföretaget (Sako, 1992). På samma sätt menar också Stångåstaden och 
ByggVesta att ju mindre de litar på en entreprenör desto oftare har de uppföljningar på deras 
arbete, vilket också stödjs av Dekker (2004). ByggVesta förklarar: 

” […] med mer tillit har man mindre kontroll, det går hand i hand […]. Man 
kollar inte upp lika mycket om litar på entreprenören men man kan ju aldrig 
lita på någon till hundra procent” (Förvaltningschef, ByggVesta) 
 

Detta skulle därför kunna innebära att uppföljning och tillit i interorganisatoriska relationer 
för SME kan ses som ett substitut gentemot varandra. Att lita på någon fullt ut i en 
interorganisatorisk relation kanske inte är möjligt men färre resurser behöver läggas vid 
större tillit i relationen. 

Trots att samtliga fastighetsbolag inte har möjlighet att följa upp alla utförda entreprenader 
påstår de ändå att de har en grundtanke om att göra kontinuerliga uppföljningar av sina 
entreprenörers arbete. Stångåstaden menar att uppföljningen är deras största utmaning men 
samtidigt påstår alla fastighetsbolag att det inte behövs särskilt många uppföljningar under 
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arbetets gång. Detta på grund av att de vet att de kommer få en uppdatering i form av en 
felanmälan eller klagomål från hyresgästerna om något har utförts på fel eller oönskat sätt. 
Dessa anmälningar och klagomål kan ses som kontinuerliga uppföljningar eftersom att 
hyresgästerna konstant uppmärksammar när de tycker något har påverkat deras vardag, 
vilket är någon som Dekker (2004) relaterar till ett formellt. Det skulle också kunna innebära 
att oavsett om uppföljningarna av relationen inte är direkt utförda av de större företagen kan 
det interorganisatoriska samarbetet i utförande och uppföljningsfasen indirekt styras med 
hjälp av en tredje part, vilket är hyresgästerna i studien.  

Från de empiriska resultaten har det också identifierats att fastighetsbolagen, vilka är 
belägna i området där arbetet utförs, har det lättare att utvärdera och följa upp sina 
interorganisatoriska relationer. Samarbetspartnern kan bli inbjuden till kontoret över en 
kopp kaffe för att prata igenom hur arbetet går och på ett avslappnat sätt diskutera om de har 
stött på några problem eller dela information som kan påverka framtida samarbeten. Denna 
typ av kommunikation som ByggVesta och Victoria Park har med sina entreprenörer är en 
form av informell styrning (Dekker, 2004) och är även en typ av uppföljningsform som 
entreprenörerna inte nödvändigtvis skulle tänka på som uppföljning. Detta skulle kunna 
förklara att entreprenörerna tycker att de sällan får en avstämning från fastighetsbolagens 
sida, vilket å andra sidan också kan ge en ökad känsla av tillit. Utan regelbundna 
uppföljningar känner mindre företag att den andra parten litar på att kunskapen om att 
utföra det överenskomna arbetet finns, vilket kan stärka relationen och gör att de vill prestera 
bättre än förväntat (Sako, 1992).  

Ingen av entreprenörerna tycker, som tidigare nämnt, att det sker en särskilt omfattande 
uppföljning av deras arbetsgång, men de själva vill gärna att arbetet ska övervakas på ett sätt 
där de kan försäkra sig om att tjänsten utförs på korrekt sätt. Entreprenörerna menar att 
detta från sitt håll görs på bäst sätt genom att kontinuerligt skicka bilder som tydligt visar 
hur långt de har arbetat, trots att fastighetsbolagen inte direkt kräver det. Genom att 
kommunicera med på eget initiativ med kontinuerlig uppföljning bidrar företaget med 
mindre administrativ kunskap till att den formella styrningen upprätthålls i relationen 
(Dekker, 2004).  

Något som Victoria Park i synnerhet och de andra fastighetsbolagen i allmänhet anser är att 
kommunikation är viktigt för att kunna ha ett lyckat samarbete. Fastighetsbolaget menar 
vidare att det är av yttersta vikt att kontinuerligt förmedla sin vilja om hur arbetet ska utföras, 
eftersom att det ofta är ny personal som jobbar på entreprenader, även om de använder 
samma entreprenörföretag. Även om Victoria Park menar att kommunikation är det 
viktigaste i en relation visar det empiriska resultatet att entreprenörerna vill kommunicera 
ännu mer med fastighetsbolagen. Resonemanget visar på att den informella styrningen 
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värderas högt av båda parter i en interorganisatorisk relation för SME, men att de mindre 
företagen gärna vill använda styrverktyget mer kontinuerligt.  

Med ovanstående resonemang kan det förstås att uppföljningar under och efter utförandet 
har en stor betydelse för styrningen av interorganisatoriska relationen för SME. Det framgår 
från empirin men också från forskare som van der Meer-Kooistra och Vosselman (2000) som 
hävdar att uppföljning är viktigt för att kunna säkra att det som fastställdes i urvals- och 
kontraktfasen faktiskt följs. För att skapa ett fungerande samarbete för SME är uppföljningar 
därför en viktig faktor. De styrmedel som omfattas i utförande- och uppföljningsfasen såsom 
möten, avstämning och framfört allt uppföljning, presenteras i tabell 5-4. 

Sammanfattning av utförande- och uppföljningsfasen 

Sammanfattningsvis kan det under utförande- och uppföljningsfasen identifieras formella 
och informella styrverktyg som möten, avstämningar och uppföljning. De medelstora 
bolagen har gärna informella möten med de mindre företagen i form av kommunikation och 
informationsutbyte när det finns tid eller direkt anledning till det. De mindre företagen har 
inget emot att ha kontinuerliga uppföljningar i större utsträckning och önskar därmed att ha 
en mer formell styrning i denna fas i relationen. De SME med mer administrativ kunskap 
menar att avstämningar oftare sker när lägre nivåer av tillit finns i relationen. I och med detta 
resonemang anses både formella och informella styrmedel vara av lika stor betydelse för 
styrning av de interorganisatoriska relationerna för SME i den sista fasen. Informella 
styrmedel är däremot av större vikt än formella styrmedel om tilliten i relationen är stor.  

Tabell 5-4 Formell och informell styrning i utförande- och uppföljnigsfasen 

 MÖTEN, AVSTÄMNING & UPPFÖLJNING 

FORMELL STYRNING - Kontinuerlig uppföljning av resultat och 
beteende 

- Kontraktsavstämning 
 

INFORMELL STYRNING     Kommunikation 

- Spontana besök och möten 
- Närhet till arbetsplatsen 
- Skicka bilder 

     Tillit 
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5.3 Styrmodell över interorganisatoriska relationer mellan SME  
Tabell 5-5 som presenteras nedanför är en sammanfattning av de identifierade formella och 
informella styrverktygen i de tre olika faserna. Aktiviteterna i urvalsfasen, kontraktfasen och 
utförande- och uppföljningsfasen har därför slagits ihop under respektive styrverktyg för att 
på så sätt skapa en bättre överblick över hur relationen hanteras. Tillsammans utformas en 
styrmodell över hur SME hanterar en interorganisatorisk relation.  

Tabell 5-5 Styrmodell över SME i en interorganisatorisk relation 

 

 URVALSFASEN KONTRAKTFASEN UTFÖRANDE- & 
UPPFÖLJNINGSFASEN 

FORMELL 
STYRNING  

Förfrågningsunderlag 

Målsättning 

Säkerhet och 
arbetsvillkor 

 

Beteendestyrning 

- Utbildning 
- Icke-

finansiella 
mål 

- Säkerhet 

Resultatstyrning 

- Finansiella 
mål 

Beteendestyrning 

- Uppföljning 
och 
avstämning 

Resultatstyrning 

- Uppföljning 
och 
avstämning 

 

INFORMELL 

STYRNING  

Kommunikationsmedel 

Beteendekod 

Rykte 

Nätverk 

Tidigare erfarenheter  

Tillit 

Kommunikation  

Tillit 

Kommunikation  

Tillit 

 

Urvalsfasen innefattar de aktiviteter som utgör grunden för det interorganisatoriska 
samarbetet mellan SME. De två aktiviteterna behandlar dels kraven som ställs på de olika 
parterna men också själva valet av samarbetspartner som då bygger på de redan utnämnda 
kraven. Eftersom kraven påverkar valet av samarbetspartner sker dessa två aktiviteter efter 
varandra i den redan bestämda ordningen. Om kraven inte är välformulerade och ordentligt 
utformade är det svårt att säkerställa att rätt samarbetspartner väljs ut. Således är det svårt 
att gå vidare till nästkommande fas av relationen om de första två aktiviteterna i den första 
fasen inte är väl utförda.  
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När parterna har bestämt sig för att arbeta med varandra och gå in i en relation går de in i 
samarbetets andra fas, kontraktfasen. Under kontraktfasen är aktiviteterna mer fokuserade 
på att säkerställa att krav och förutsättningar samt att målsättningar för samarbetet 
diskuteras fram och anpassas för att skapa en fungerande utgångspunkt för samarbetet. 
Genom att ha informationsmöten och utbildningar kan det tydligt kommuniceras hur 
samarbetet ska se ut och vad som förväntas av den andra parten. Aktiviteterna sker i olika 
ordning i kontraktfasen eftersom att de kan överlappa varandra och gå fram och tillbaka 
innan ett kontrakt är färdig utformat och underskrivet. Det som beslutas i kontraktfasen har 
även betydelse för hur de utförda tjänsterna följs upp.  

Efter kontraktet har färdigställts och signerats av båda parter går de gemensamt in i 
utförande- och uppföljningsfasen. Denna fas präglas av utförandet av arbetet, avstämningar 
och uppföljningar av hur pass mycket samarbetspartnern håller sig till de bestämda kraven 
såsom pris, tid och säkerhetsföreskrifter. Avstämningarna kan ske under arbetets gång men 
också efter entreprenaden är slutförd. Uppföljningen är något som är väldigt beroende på 
nivån av olika tillit som präglar relationen. Finns det en hög nivå av tillit mellan parterna 
sker avstämningar mer sällan än om tillitsnivån är låg i samarbetet. I den sista fasen av 
relationen framgår det även att en öppen kommunikation mellan partnerna är att föredra för 
att ha ett fungerande samarbete.  

De presenterade aktiviteterna som ingår i de tre faserna av en interorganisatorisk relation för 
SME har skilda uppfattningar för styrningen av samarbetet. Det har från analysen även 
framkommit att styrningen har olika betydelse beroende på om företaget i relationen är 
medelstort eller ett mindre företag. I kontraktfasen har exempelvis de formella styrverktygen 
mer betydelse för relationen för de medelstora företagen, vilket bevisligen har gjort att de 
mindre företagen har anpassat sig. Det har från analysen även kunnat fastställas att tillit har 
en viktig roll i dessa interorganisatoriska relationer. Redan ifrån urvalsfasen har tillit och 
informell styrning en viktig roll för valet av partner samt att utförande- och uppföljningsfasen 
till stor del baseras på informell styrning. Det kan också förstås att det är i den sista fasen det 
blir tydligt hur pass fungerande relationen är för de båda parterna i samarbetet. Om det inte 
finns tillit till den som köper eller säljer tjänsten blir uppföljning mer formell men om 
relationen mellan parter är nära används informella styrmedel mer. Det kan tydliggöras i 
styrningsmodellen, se tabell 5-5, att tillit bidrar med en del till varje fas i relationen. Det 
betyder att oavsett om formella eller informella styrmedel har övertaget i fasen har tillit ändå 
en stor inverkan. Det innebär att tillit är en viktig faktor men att det har även visat sig att 
trots att samma fall har studerats har relationen mellan företagen styrts olika, vilket pekar 
på att det faktiskt inte finns ett bästa sätt att för SME att hantera interorganisatoriska 
relationer på.  
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6 Studiens resultat  

6.1 Slutsats och avslutande diskussion av resultatet 
Det som diskuteras i studien är styrningen av interorganisatoriska relationer för SME. En 
första funderingen som dök upp under den inledande fasen av studien var: hur utformas och 
hanteras styrningen av interorganisatoriska relationer för SME? Denna fråga bidrog till 
utformandet av studiens syfte vilket besvarades genom en analys av insamlat empiriskt 
material och resonemang från den teoretiska referensramen. Genom analysen kunde en 
styrmodell med hjälp från framför allt teorier av van der Meer-Kooistra och Vosselman 
(2000) och Dekker (2004) skapas för att förstå hanteringen av interorganisatoriska 
relationer av SME.  

Styrmodellen visar att det finns tre olika faser som parterna i en relation genomgår och olika 
aktiviteter under dessa faser styr relationens utformning. Dessa aktiviteter kan kategoriseras 
som antingen formella eller informella styrverktyg. Utifrån denna studie kan det förstås att 
det inte finns ett perfekt sätt att styra en relation utan avvägningen mellan formella och 
informella styrverktyg anpassas efter relationens utformning och är av stor betydelse för att 
skapa ett fungerande samarbete. Olika bakomliggande faktorer såsom tidigare erfarenheter, 
maktbalanser och lagar påverkar därför styrningen av relationen mellan små och medelstora 
företag.  

Något annat som har visat sig vara viktigt i relationen mellan SME är kommunikation. Utan 
detta menar respondenterna att det inte går att ha ett fungerande samarbete. Det är 
intressant att det verkar finnas fler vetenskapliga artiklar och forskning som berör formella 
styrmedel än informella såsom kommunikation. Speciellt eftersom att studien visar att 
kommunikationen kan underlätta relationens utförande och förmågan att förstå varandras 
utmaningar. Det behövs därmed fokus på att förbättra kunskap kring kommunikationen 
mellan parter för att lättare styra interorganisatoriska relationer mellan SME.  

Det finns olika formella styrmedel som behandlats under studien, både resultat- och 
beteendestyrning kan påvisas genom relationen, vilka är viktiga styrmedel för att få en 
interorganisatorisk relation att fungera (Dekker, 2004). Styrverktygen kan identifieras 
genom de tydligt formulerade och uppföljande av önskade måluppfyllelser i form av 
finansiella och icke finansiella termer och hur de senare följs upp. I urvalsfasen används 
denna styrning i framställande av krav men styrningen används ändå mest vid 
kontraktfasens aktiviteter. I utförande- och uppföljningsfasen finns det en vilja och tanke 
med att använda formella styrverktyg men den informella styrningen väger generellt tyngre 
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i denna fas. Kontraktfasen är därmed den fas i relationen mellan SME där den formella 
styrningen är mest använd och påtaglig.  

Kontraktet har visat sig vara av betydelse för en interorganisatorisk relation, men det anses 
ännu viktigare när det gäller hantering av tjänster. Kontraktet har varit ett betydelsefullt 
kommunikationsmedel för relationerna mellan SME i studien och har använts till ett 
underlag för utförandet av tjänsten, uppföljning eller om problem har uppstått. Betydelsen 
av kontraktet sträcker sig framfört allt över de två sista faserna av relationen men även det 
som innefattas i den första fasen påverkar utformandet av kontraktet. Sammanfattningsvis 
är kontraktet en väsentlig del av styrningen för SME men trots att de medelstora företaget 
ofta investerar mycket tid i att utforma detaljerade och komplexa kontrakt följs det upp, i 
relation till dess omfattning, förhållandevis sällan. Det finns också en stor chans att en av 
parterna i dessa relationer har lägre kunskap och förståelse om kontraktets utformning och 
innebörd. Uppföljning av kontrakten verkar därmed inte i ha en lika stor betydelse för 
fallföretag som för Dekker (2004). Det är till följd därav intressant att diskutera detta vidare 
och frågan varför den ena parten inte lägger ned tid på uppföljning och att den andra inte 
försöker förstå kontraktet bättre skulle kunna förklaras av tillit.  

Studiens resultat har därför utöver formella styrmedel visat på den stora betydelsen tillit har 
för relationen. Relationens tre faser präglas alla av tillit på ett eller annat sätt och tilliten som 
har identifierats kan liknas vid Sakos (1992) och Rousseau m.fl. (1998) resonemang om 
goodwill-, relational-, contractual och competence trust. Så varför är tilliten så viktig då? 
Både Sako (1992) och Dekker (2004) menar att tilliten är viktig för att kunna ha en 
fungerande relation och studien visar att en relation där olika SME har en hög nivå av tillit 
till varandra har lägre behov av vissa formella styrmedel såsom kontinuerliga uppföljningar 
och detaljerade kontrakt. Respondenterna i fallstudien menar att tillit är viktigt, även om 
vissa företag värderar formella styrmedel högre än tillit. De menar dock enhetligt att tillit 
ändå krävs för att samarbetet ska bli bra och fungera. Anledningen till denna syn på tillit kan 
bero på att studien behandlar tjänsteföretag och därmed behöver en närmare relation för att 
kunna leverera en bra tjänst. Det skulle också kunna förklaras med att SME inte har 
tillräckligt mycket finansiella medel och administrativ kunskap för klara sig utan en hög nivå 
av tillit till den andra partnern.  

Dekker (2004) pekar på att den informella styrningen minskar användandet och behovet av 
den formella styrningen. Denna studie kan påvisa att informell styrning i vissa faser i 
relationen mellan SME såsom utförande- och uppföljningsfasen fungerar som ett substitut 
till formell styrning. I vissa faser, såsom kontraktfasen, är det dock inte självklart att den 
informella styrningen skulle minska behovet av den formella styrningen.  
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6.2 För vilka gäller resultatet? 
Studiens resultat bidrar med ökad kunskap kring hantering av interorganisatoriska 
relationer för SME. Resultatet från studien baseras på insamlat material från fem företag som 
passar in i studiens klassificering av SME och är verksamma inom bygg- och 
fastighetsbranschen i Östergötland. På grund av den specifika grupp företag som har 
undersökts kan det föras en diskussion över i vilka andra fall resultaten skulle kunna gälla 
för. Eftersom studien visar att vissa typer av aktiviteter och faktorer är en del av styrningen i 
samarbetet kan det också tänkas att en liknande hantering av andra interorganisatoriska 
relationer medför att även styrningen kommer vara lik den styrning som påvisas i studiens 
resultat. Studiens resultat är baserade på relationer mellan SME som har olika storlekar 
vilket kan påverka generaliserbarheten. Därför är resultatet mest användbart för en relation 
som är asymmetrisk storleksmässigt. Det är därmed svårt att veta exakt hur styrmodellen 
skulle fungera i en relation mellan SME som har likande administrativ kunskap, finansiella 
resurser och inflytande.  

Fallstudien har behandlat företag som anser att interorganisatoriska relationer är viktig för 
deras verksamhet för att kunna nå organisatoriska mål. Resultatet anses därför lämpligast 
till företag som har ett fokus på dessa relationer. Det skulle däremot även kunna vara relevant 
för andra företag med mindre betydelsefulla interorganisatoriska samarbeten, eftersom att 
formella och informella styrverktyg används för att styra de flesta relationer. Detsamma 
gäller företag som hanterar tjänster, resultatet är mest applicerbart på dessa relationer 
eftersom att det krävs ett större fokus på relationen och således ett större behov av styrning 
av relationen än för företag som hanterar varor även om alla relationer har ett behov av 
styrning. Relationen mellan tjänsteföretag medför ofta en längre samarbetslängd och därför 
kan resultatet tänkas vara användbart för denna slags långvariga relation, även om företagen 
i relationen inte hanterar tjänster.  

Utöver det specifika fallet som behandlats skulle studiens resultat även kunna vara 
generaliserbart i andra delar av landet och inte bara i Östergötland. Branschen på den 
svenska marknaden är i stora drag homogen på grund av bland annat kulturella likheter, 
vilket skulle kunna se annorlunda ut utanför Sveriges gränser. Att hantera 
interorganisatoriska relationer mellan SME på den internationella marknaden borde därmed 
skilja sig en del när det kommer till lagar, synen på tillit och kontrakt samt andra generella 
värderingar. Företag i andra länder kan också ha utvecklats olika mycket i arbetet med att 
använda interorganisatoriska relationer som en konkurrensfördel.  

Studiens resultat skulle också kunna användas på andra affärsområden utöver den studerade 
branschen. Precis som bygg- och fastighetsbranschen finns det många andra som också är 
beroende av interorganisatoriska relationer såsom lokalvård eller underhåll, faktum är att de 
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flesta SME som köper och säljer tjänster i dagens samhälle har ett stort behov av fungerande 
interorganisatoriska relationer. 

6.3 Framtida forskning 
I studiens första kapitel fastställas det att forskning kring SME och deras 
interorganisatoriska relationer är bristfällig, både från ett empiriskt och teoretiskt 
perspektiv. Studiens resultat har ökat förståelsen av hur dessa relationer styrs och det har 
konstaterats att trots att företagen definieras som ett SME är det stor skillnad på hanteringen 
av styrningen beroende på om det är ett litet eller medelstort företag. Storleken på företaget 
och dess inverkan på styrningen av relationen är därför av betydelse att undersöka vidare. 
Det skulle även vara av intresse att studera styrningen mellan ännu mindre SME med 
liknande kunskap om interorganisatoriska samarbeten, för att på så sätt ta reda på hur en 
jämnare maktbalans påverkar relationen. Det anses därmed relevant att utföra ännu mer 
omfattande studier om hur SME utformar styrningen av interorganisatoriska relationer. 
Förslagsvis kunde en kvantitativ studie vara behjälplig för att kunna fånga en bredare och 
större data från fler fallföretag samt för att kunna studera fler faktorer som påverkar 
relationen. 

Det har även från resultatet visat sig att tillit och informell styrning har haft en stor inverkan 
på styrningen av relationerna mellan SME, vilket också har minskat behovet av formell 
styrning. Därmed är tillitens betydelse för SME redan tydliggjort i studien, men till vilken 
grad och hur balansen mellan tillit och formella styrmedel förhåller sig för dessa relationer 
är av intresse att studera vidare. Funderingar som har uppstått under studiens gång är om 
ökad tillit för den andra partnern i en interorganisatorisk relation kan sammankopplas med 
storleken på företag. Ett förslag på framtida forskning är därmed att undersöka om tillit 
spelar större roll om företaget är mindre.  

Det nuvarande sättet att hantera och utforma kontrakt för SME är något som också skapar 
delade meningar från de olika parterna i relationen. Åsikterna angående betydelsen och 
komplexiteten av kontrakten skiljer sig och samtidigt visar en ny undersökning på att allt 
färre SME använder kontrakt i sina interorganisatoriska relationer. Det skulle därför vara av 
intresse att vidare studera vad kontraktet betyder för SME samt hur mindre komplicerade 
kontrakt skulle kunna förbättra deras interorganisatoriska relationerna. 
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7 Bilagor  

7.1 Intervjuguide  
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