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Sammanfattning 
Titel:  Att inte såga av den gren man sitter på – en studie av styrning i 

interorganisatoriska samarbeten  

Författare:    Hanna Lundgren och Helena Olofsson 

Handledare:   Jörgen Dahlgren 
 

Bakgrund: Trots det engagemang, den tid och de pengar som företag investerar i relationer 
med samarbetspartners, är det ett faktum att många samarbeten mellan företag misslyckas. 
Med tanke på detta fokuserar anmärkningsvärt lite forskning på hur interorganisatoriska 
relationer styrs, trots att styrning kan fungera som en lösning på den problematik som uppstår 

i interorganisatoriska samarbeten. Denna problematik består i att ett samarbete mellan företag 
befinner sig i ett gränssnitt mellan två parter där inte sällan konflikterande intressen och 

uppfattningar möts. Om en part är starkare i en relation, tenderar dock den svagare att vika sig 
för den starkares vilja. Vad sker då i ett samarbete där ingen part är starkare, där båda är 
ömsesidigt beroende? Hittills fokuserar forskning inom interorganisatorisk styrning på 
asymmetriska beroendeförhållanden, vilket lämnar forskningen vad gäller mer jämbördiga 

relationer outvecklad. Samtidigt är det uppenbart att även jämbördiga företag samarbetar och 
är i behov av att styra sina samarbeten så att de fungerar. 

 
Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en modell över styrningen i ett interorganisatoriskt 
samarbete där parterna är starkt ömsesidigt beroende av varandra.  
 

Genomförande: Med hjälp av kvalitativa intervjuer har en fallstudie gjorts av ett samarbete 
som präglas av ett starkt ömsesidigt beroende. 

 
Resultat: Studiens resultat pekar på att styrning i ett samarbete som präglas av ett starkt 
ömsesidigt beroende är komplex och utgörs av en kombination av olika styrmekanismer. 
Kärnan i styrningen är dock en nära relation och tillit som styrningsmekanism men till detta 

kommer också en hög grad av hierarkisk styrning, där dock tillitsmekanismer i vissa fall visar 
sig ersätta hierarkisk styrning. Dessutom finns en liten användning av marknadsmekanismer. 

Studien påvisar att båda parterna har en aktiv roll i att skapa tillit som styrmekanism. Vad 
gäller övrig styrning är framförallt kunden pådrivande och leverantörens roll ligger främst i 
att svara på kundens initiativ till styrning, som till största del accepteras. Studiens resultat 
pekar också på att den styrning som kontraktet lägger en grund för inte används till fullo i 

samarbetet, vilket ger kontraktet en anmärkningsvärd roll i samarbetet. 
 

Nyckelord: styrning, interorganisatoriskt samarbete, beroende, partnerskap, Autoliv, Volvo 



 

Abstract  
Title:  Not to bite the hand that feeds you – a study of inter-organisational control  
 
Authors:    Hanna Lundgren and Helena Olofsson 

Supervisor:   Jörgen Dahlgren 
 

Background: Despite the time and money invested in relationships with other companies, it 
is a fact that many of them fail. Considering this, remarkably little research has been done 
regarding how inter-organisational relationships are controlled, given that control can 
function as a solution to the problems involved with collaboration, which arise since such a 

relation exists in the interface between organisational boundaries, where the companies’ often 
conflicting interests and points of view meet. If one part is stronger than the other in a 

relationship, the weaker however tends to give way for the stronger’s will. What happens then 
in a relationship between mutually strong, mutually dependent actors? Up until now research 
within the field of inter-organisational control focuses on asymmetric situations of 
dependence, which leaves the research field of more balanced relationships unexplored. At 

the same time it is obvious that also more equal parties collaborate and need to efficiently 
control their relationships. 

Aim: The aim of this study is to create a model of control in an inter-organisational 
relationship where a strong mutual dependence exists between the parties.  

Completion: Through qualitative interviews a case study has been conducted in a 
relationship between two mutually dependent companies.  

 
Findings: The findings of the study show that control in a relationship that is characterized 

by a strong mutual dependence between the parties, is complex and comprises a combination 
of different control mechanisms. Closeness, and trust as a control mechanism remain central, 
but the results also highlight the importance of hierarchical control mechanisms. Furthermore, 
trust, in certain cases, substitutes hierarchical control. Market forces are also used to control 

the relationship, but only to a certain extent. Moreover, the study shows that both parties have 
an active role in developing trust as a control mechanism. The customer has however a more 

active role in bringing forward other control mechanisms, while the supplier mainly responds 
to these initiatives, and also accepts them to a great extent. The findings also pinpoint that the 
contract has a remarkable role, since the control that it enables is only partly applied in the 
relationship.  

 
Keywords: management control, inter-organisational relationship, dependence, partnership, 

Autoliv, Volvo.   
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Inledning  
 

Bakgrund 
 

-”Jag står inte ut! Vi sa ju att vi skulle träffas på fredag! Du gör ju 

alltid så här! Ska jag sitta alldeles ensam hemma nu, eller?”  

- ”Vaddå, ska du säga, som alltid prioriterar ditt jobb framför ALLT 

annat. Inte så konstigt att jag planerar annat, du bryr dig ju inte om 

oss ändå.”  

 

Varför är det så svårt att få förhållanden att fungera? Man går in med goda intentioner, vill så 
gärna och det kan ju vara så underbart. Känslan av mening och mål, att vi två tillsammans 
skapar någonting mer, får ut någonting mer. Samtidigt talar den dystra skilsmässostatistiken 
sitt tydliga språk. Det är inte lätt. 

 
Precis så är det även i företagsvärlden. Joint ventures, partnerskap och strategiska allianser – 

alla är de populära begrepp för att beskriva samma sak: att genom samarbete finns möjlighet 
att uppnå mer än vad varje enskild kan uppnå ensam. Vikten av samarbete poängteras även 
alltmer som ett sätt att uppnå konkurrensfördelar, vilket särskilt med tanke på den hårdnande 
konkurrenssituationen i världen, är nödvändigt för företags långsiktiga överlevnad (Hitt, 

Ireland & Vaidyanath 2002). Samtidigt är det ett faktum att många samarbeten mellan företag 
misslyckas. Ho Park och Russo (1996) menar att det snarare är en regel än ett undantag och 

visar att en majoritet av företagssamarbeten går i stöpet.  
 
I samarbete mellan människor liksom mellan företag råder egentligen samma sorts 
problematik. De två parterna går in i relationen med sina medvetna eller omedvetna 

önskningar och intressen, viljor som kanske inte alltid går ihop. Det finns inte alltid ett tydligt 
mål. I ett samarbete mellan två företag har de två parterna till exempel dels enskilda 

övergripande mål, men även särskilda mål med relationen och dessa kan vara i konflikt med 
varandra. Till exempel kan inte båda parters krav på vinstmaximering tillfredställas när 
vinsten ska fördelas på de båda. Kundens krav på kostnadssänkningar är ett hot mot 
leverantörens marginal. I denna konflikt mellan parternas privata mål finns risk för att det 

enskilda företagets mål prioriteras framför de gemensamma. 
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Lyckas man enas om vilka mål eller intressen som ska prioriteras kvarstår dock att även 
bestämma hur man ska nå dit. Vad ska göras, när ska det göras och av vem? Här finns inte 

bara olika uppfattningar om vad som ska ske, utan även vilket som är det bästa sättet att göra 
det på. På lika många sätt som mat kan lagas i ett parförhållande kan en produkt designas i ett 
företagssamarbete. Vilken ska designen bli? Dessutom krävs planering av vem som ska göra 
vad och när. Precis som rörande de konflikterande intressena, finns här alltid risken för att den 

ena parten prioriterar sina egna intressen framför samarbetets, eller agerar opportunistiskt1. 
 

Kanske ligger grundproblematiken i att ett interorganisatoriskt samarbete existerar just i 
gränssnittet mellan olika intresseområden, mitt emellan två parter. Som egen person kan man 
ju styra sitt eget liv, liksom ett företag kan styra2 sin egen verksamhet. Samarbetet å andra 
sidan hamnar mitt emellan de två parterna, i ett sorts ingenmansland eller snarare ett 

”bådamansland” eftersom det tillhör båda parterna. I detta gränssnitt möts sedan de inte sällan 
konflikterande intressena och uppfattningarna. Hur får man ett sådant samarbete att fungera? 

Hur styr man det? 
 
Om en av parterna har stor makt över den andra, reduceras problemet rörande hur samarbetet 
ska styras, eftersom den svagare parten tenderar att vika sig för den starkes krav (Emerson 

1962). Det blir därmed inte lika svårt att prioritera mellan de båda parternas mål och 
definitionen av hur saker och ting ska gå till kan lättare definieras av en. En mycket stark 

kund kan till exempel styra en leverantör som om den utgjorde en del av den egna 
organisationen. Så kan vara fallet till exempel med en stor biltillverkare som har leverantörer 
som endast levererar till dem och ingen annan. En sådan leverantör, med få andra alternativa 
kunder, har liten förhandlingskraft när den starka kunden ställer krav på hur produktionen ska 

ske och vilka mål som ska uppnås. För att bibehålla kunden tvingas leverantören anpassa sig. 
På så vis förenklas prioriteringar och valet av mål då den ena parten har makt över den andre, 

vilket i sin tur kommer av den andre partens beroende av den första (Emerson 1962). Med 
andra ord påverkas styrningen av makt och beroendeförhållandet mellan parterna.  
 
Alla samarbeten präglas dock inte av att en part är starkare än den andra. Relativt jämbördiga 

företag ingår samarbeten, exempelvis i ett joint venture såsom SonyEricsson eller genom en 
allians som den mellan Volvo och Renault. Här möts två parter som båda är starka. I 

samarbetet, eller området som skapas mitt emellan parterna, finns inte en part som själv kan 
bestämma över hur samarbetet ska styras. Istället är de två, båda med stark förhandlingskraft, 
som ska försöka enas om hur samarbetet ska samordnas. I fallet med en stark och en svag part 
pekade resonemanget ovan på att problematiken kring styrningen av samarbetet kan anses 

reducerad. Hur påverkas då samarbetet om båda parter är starka? Hur styrs det då?  

                                                
1 Williamson definierar opportunism som “self-interest seeking with guile” (Williamson 1975, s. 9)  
2 Styrning inkluderar olika metoder för att framkalla rätt beteenden hos individerna inom organisationen. 
Styrning går ut på att sätta samman rätt mix av dessa metoder för att handlandet inom organisationen ska vara i 
linje med dess övergripande mål. (Merchant & Van der Stede 2007) 
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Problemdiskussion 
Samarbeten mellan företag framhålls som allt viktigare (Wuyts & Geyskens 2005), inte bara 
som kund och leverantörsrelationer, utan även som joint ventures, partnerskap eller allianser 
mellan företag. Samtidigt visar studier att en majoritet av dem misslyckas (Ho Park & Russo 
1996). För att få dessa samarbeten mellan företag att fungera framgångsrikt är styrning av 

kritisk betydelse (Hitt, Ireland & Vaidyanath 2002). Trots detta är forskningen kring styrning 
av interorganisatoriska samarbeten fortfarande outvecklad (se exempelvis Håkansson & Lind 

2004). Hittills har relativt få empiriska studier rörande styrning av interorganisatoriska 
samarbeten genomförts, där det framstår som att fokus hittills varit att identifiera och skapa 
modeller över de styrningsmekanismer som finns i dessa samarbeten. Av de studier som 
gjorts behandlar dock ytterst få makten och beroendeförhållandets påverkan på styrningen av 

de interorganisatoriska samarbetena. Detta kan te sig underligt, då det av resonemanget i 
ovanstående bakgrundsavsnitt framgår att makt- och beroendeförhållandet inverkar på 

styrningen av samarbetet. Dessutom innebär det fokus på kärnverksamheten som företag idag 
har som ett svar på den hårdnade konkurrensen, att inköpt material blir en allt större del av 
företags totala kostnad. På så vis blir företagen också mer beroende av sina samarbetspartners. 
(Christopher 2006, Van Weele 2005) Att studera styrning av interorganisatoriska samarbeten 

ur ett beroendeperspektiv framstår därför som högaktuellt. 
 

Efter en intensiv litteratursökning har dock endast en studie påträffats som fokuserar på 
styrning just ur ett beroendeperspektiv och det är Nogatchewsky (2004, 2005). Hennes studie 
behandlar dock främst vad som gör att parterna blir beroende av varandra samt hur detta kan 
kategoriseras medan styrmekanismerna i de olika beroendeförhållandena lämnas relativt 

ospecificerade. En fördjupningsstudie i förlängningen till denna första studie ägnas sedan åt 
att specificera vilka styrmekanismer som finns i asymmetriska beroendeförhållanden och 

mynnar ut i en modell över styrning i samarbeten där den ena parten är starkare än den andra 
(Donada & Nogatchewsky 2006). Även i övrig forskning rörande styrning av 
interorganisatoriska samarbeten har de empiriska studierna framför allt beskrivit styrning i 
asymmetriska beroendeförhållanden. Detta kan anses anmärkningsvärt eftersom det är möjligt 

att argumentera för att problematiken kring styrning av sådana samarbeten kan anses 
reducerad eftersom en svag part tenderar att vika sig för den starkes krav (Emerson 1962). I 

avsaknad av empiriska studier om mer jämbördiga beroendeförhållanden, där båda parter är 
starkt ömsesidigt beroende av varandra, förblir området rörande hur dessa typer av 
samarbeten styrs outforskat. Samtidigt är det uppenbart att även jämbördiga företag 
samarbetar och är i behov av att styra sina samarbeten så att de fungerar.  

 
Ovanstående diskussion pekar på att det finns både ett empiriskt och ett teoretiskt behov av att 

öka kunskapen kring styrning av mer jämbördiga beroendeförhållanden, där båda parter är 
starkt ömsesidigt beroende av varandra. Hur styrs ett sådant samarbete? Hur styrs ett mer 
jämbördigt beroendeförhållande, där båda parter är starkt ömsesidigt beroende av varandra? 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa en modell över styrningen i ett interorganisatoriskt 
samarbete där parterna är starkt ömsesidigt beroende av varandra.  

Disposition 
Nedan beskrivs uppsatsens olika kapitel och kortfattat dess innehåll för att skapa en översikt 
över uppsatsens grundläggande struktur och hur de olika delarna hänger samman.  
 
Kapitlet som följer, Metod, syftar till att beskriva och motivera valet av den metod som ligger 
till grund för denna studies genomförande. Vi börjar med denna del då det är lämpligt att 

läsaren har vår metodologiska ansats i bakhuvudet under studerandet av resten av uppsatsen.  
 
Därefter skapas den teoretiska referensram på vilken denna studie vilar, i kapitlet Samarbete 

och Styrning. Detta avslutas med ett avsnitt om vilken styrning man utifrån denna referensram 
kan förvänta sig i fallsamarbetet. Detta får läsaren således med sig då nästkommande kapitel 
Fallsamarbetet och Styrning i Fallsamarbetet presenterar en bild över fallsamarbetet och dess 

styrning. Den teoretiska referensramen och den empiriska undersökningen sammanlänkas 
sedan i påföljande kapitel Analys, för att sammanfattningsvis besvara studiens syfte att skapa 
en modell över styrningen i ett interorganisatoriskt samarbete där båda parter är starkt 
ömsesidigt beroende av varandra. I uppsatsens sista kapitel, Studiens Resultat, presenteras och 
diskuteras studiens resultat och de faktorer som kan ligga bakom dessa, för att slutligen 
resonera kring i vilka situationer dessa resultat kan gälla.  
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Metod  
Detta kapitel ämnar beskriva vilken utgångspunkt som använts för att söka besvara syftet med 

denna uppsats. Vi beskriver här de metodologiska val som gjorts under undersökningens 

olika faser, från definition av problemställningen och vår forskningsansats, till analys av det 

insamlade materialet. 

 

Forskningsansats 
Ett första steg i forskningsprocessen är att utveckla en problemformulering, det vill säga 
beskriva vad som ska studeras och undersöka problemets natur (Jacobsen 2002). Vi kommer 

här därför att beskriva forskningsproblemets framväxt och natur samt vår ansats till detta.  
 

”The main purpose of research is to produce insights or knowledge ” 

(Ghauri & Grönhaug 2005, s 35)  

 

Precis som är beskrivet i ovanstående citat, ämnar denna studie generera kunskap. 
Forskningen på området styrning i interorganisatoriska relationer är relativt outvecklad, 
speciellt från ett beroendeperspektiv. Då syftet med studien är att skapa en modell över 
styrningen i ett interorganisatoriskt samarbete där båda parter är starkt ömsesidigt beroende av 

varandra, innebär det att denna studie söker bidra med utveckling och förfining av existerande 
kunskap inom området styrning av interorganisatoriska samarbeten (Jacobsen 2002).   

 
Definitionen av forskningsproblemet tog sin början i uppgifter om problematiken kring 
samordningen av interorganisatoriska samarbeten, som visar sig i att en majoritet av dessa 
samarbeten misslyckas (Kogut 1989), samtidigt som vikten av att samarbeta för att uppnå 

konkurrensfördelar poängteras alltmer (Hitt, Ireland & Vaidyanath 2002). Studier kring hur 
interorganisatoriska samarbeten kan hanteras eller samordnas torde därför vara av vikt. Trots 

detta har det visat sig att forskningen på området fortfarande är relativt outvecklad. I 
synnerhet saknas dessutom framför allt studier i relationer som är relativt balanserade vad 
gäller maktförhållandet, trots att det går att argumentera för att problematiken kring 
samordning av samarbeten torde vara som tydligast just i dessa. Hur kan man vidareutveckla 

denna teori och kunskap? Genom en kvalitativ fallstudie har vi valt att studera ett samarbete 
där parterna är starkt ömsesidigt beroende av varandra, med avsikt att koppla insikter från 

verkligheten till existerande teorier och därigenom vidareutveckla dessa.  
 
Således tog vår studie sin utgångspunkt i empiri, med syfte att öka kunskapen om styrning av 
interorganisatoriska samarbeten från ett beroendeperspektiv och därigenom vidareutveckla 
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forskningen inom interorganisatorisk styrning. Samtidigt har vi gått in i denna 
forskningsprocess med viss förkunskap, vilken inte var möjlig att ignorera då vi genomförde 

den empiriska undersökningen. Detta har dessutom, tillsammans med den insamlade 
kunskapen från litteratursökningen, påverkat formuleringen av intervjufrågor och även vår 
tolkning av det empiriska materialet. Dessutom anser vi det viktigt att poängtera att 
undersökningen rör relationer mellan människor, då vi anser det ofrånkomligt att vi som 

människor använder vår förförståelse under tolkningen av det empiriska materialet. Vi tror 
även att detta var nödvändigt för att förstå dess innebörd. Detta innebär att vi anser att det inte 

finns en sanning som denna studie ämnar söka upp. Istället beror vad som uppfattas som sant 
på vilken tolkning av verkligheten som görs. Därför kan denna studie endast presentera 
verkligheten utifrån hur respondenterna uppfattar verkligheten i fallsamarbetet. Vår strävan är 
därför att denna presentation av verkligheten ska stämma så väl överens som möjligt med 

deras uppfattning av densamma. 
 

Forskningsmetod 
Nästa steg i forskningsprocessen är att definiera hur problemområdet ska undersökas, det vill 

säga val av forskningsmetod för att generera kunskap som kan uppfylla undersökningens 
syfte.  
 
Vid val av forskningsmetod var vi tvungna att ta hänsyn till att vi ämnade studera en relation 

som involverar människor i samarbete. Därmed är de processer och strukturer som studeras 
mänskligt beteende eller en följd därav. Med detta som bakgrund har vi valt att genomföra en 

kvalitativ studie. (Merriam 1994,  Corbin & Strauss 1996) En kvalitativ studie passar även då 
studiens forskningsområde är relativt outvecklat, vilket är fallet i denna uppsats (Corbin & 
Strauss 1996). Den kvalitativa studien passar eftersom den är mer flexibel än den kvantitativa 
och därför lättare kan anpassas till upptäckter eller behov av förändringar som uppstår under 

studiens gång (Jacobsen 2002). 
 

Vidare menar Yin (2007) att i de fall det finns relativt begränsad teoribildning och få tidigare 
empiriska undersökningar och man söker svar på frågorna “hur?” och ”varför?” är det 
lämpligt att använda sig av en fallstudie. Även Eisenhardt (1989) argumenterar för att en 
fallstudie är passande då man söker fokusera på områden där existerande teoribildning verkar 

olämplig och man söker skapa en förståelse för dynamiken i enskilda fall. I och med att vår 
studie, som tidigare nämnts, rör relationer mellan människor och organisationer, anser vi att 

man kan anta att en högre grad av komplexitet råder än om det gällt en enskild organisation. 
Detta är ytterligare en orsak till varför en fallstudie är lämplig eftersom en fallstudie passar då 
komplexa sociala enheter som består av multipla variabler ska studeras, vilket är fallet i denna 
studie (Merriam 1994). Cook, Selltiz och Wrightsmans (1976) argument påvisar även att en 
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fallstudie gör det möjligt att dra integrerade slutsatser från olika delar av ett komplext och 
mångdimensionellt objekt, vilket man kan anse att denna uppsats studieobjekt är.  

 
Ovanstående resonemang ligger i linje med uppsatsens grundläggande syfte att utveckla teori. 
Viktigt att poängtera i detta sammanhang är det faktum att vi inte har valt att genomföra en 
fallstudie för att kunna generalisera om relationen mellan parterna i fallsamarbetet i sig. 

Istället har vi reflekterat över och tolkat de specifika omständigheterna och beteendena i fallet 
för att därigenom söka skapa mer allmängiltiga koncept, vilket förklaras av följande citat: 

“You are not theorizing about your case organization per se – no 

matter how intrinsically interesting it may have been. You are 

theorizing about chronic behavioural/social issues that are 

exemplified in and by your case.”  

(Baxter & Chua, 1998, s. 80) 

 

Huruvida slutsatser från en enskild fallstudie kan generaliseras till en mer allmän giltighet 
finns det dock skilda meningar om. Vissa författare menar att det aldrig är möjligt att 
generalisera från en fallstudie, medan andra menar att en fallstudie kan fungera som en het 
platta: man bara behöver bränna sig på den en gång för att lära sig att inte göra det igen. På 

samma sätt kan en fallstudie ge erfarenheter som går att använda i andra situationer. Enligt 
Normann (1976, s. 73) måste man dock uppmärksamma att generaliseringar från endast en 

fallstudie har begränsningar. Man kan till exempel från en fallstudie generalisera ett uttalande 
som: ”ett system av typ A och ett system av typ B utgör tillsammans en mekanism som har en 

tendens att fungera på ett speciellt sätt”. Det är dock inte möjligt att utifrån denna enda 
fallstudie säga någonting om hur vanliga dessa system och sätt att fungera är. Det är därmed 

möjligt att generalisera från en enskild fallstudie, så länge man är medveten om den ovan 
nämnda begränsningen. För att kunna göra den typ av generalisering som är möjlig utifrån en 

enskild fallstudie, bör dock vissa krav ställas på studien. Normann (1976, s. 73) förklarar att 
det krävs att mätningarna är uttömmande, för att det ska vara möjligt att skapa det djup som är 
nödvändigt i det studerade fallet, vilket innebär en ”grundläggande förståelse av strukturen, 

processen och drivkrafterna” i fallet. Detta resonemang kan kopplas till diskussionen om 

mättnad, vilket vi diskuterar i avsnittet Val av intervjupersoner, s.10. Där beskriver vi hur vi 
hanterat detta krav.  

 
Normann (1976) beskriver vidare att möjligheten att generalisera från enskilda fallstudier 
beror på möjligheten att jämföra fallstudien med något annat. Genom att jämföra det 
studerade fallet med till exempel andra fall ökar möjligheten att generalisera om det enskilda 

fallet. I enlighet med detta har vi valt att kontinuerligt under intervjuerna fråga respondenterna 
om de, inom de på intervjun behandlade områdena, uppfattar några likheter eller skillnader 

mellan det studerade samarbetet och andra samarbeten de ingår i. På så sätt har vi kunnat få 
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reda på respondenternas uppfattning kring vad som är generella beteenden i deras samarbeten 
men även vad som är specifikt för det studerade fallet.  

 
En andra möjlighet att jämföra ligger i jämförelsen med teorier, där det empiriska materialet 
kodas i termer av existerande teori för att därmed upptäcka möjliga diskrepanser mellan dem 
(Normann 1976). Att utgå från ett teoretiskt ramverk är något som även Yin (2007) menar är 

en förutsättning för att resultaten från en fallstudie ska kunna gestaltas på en mer allmängiltig 
nivå. Merriam (1998) går till och med så långt som att säga att det teoretiska ramverket ska 

fungera som den underliggande struktur som studien vilar på. Här är det viktigt att poängtera 
att vi genomfört en intensiv litteraturstudie som skapat ett ramverk av teori med vilken vi har 
analyserat det empiriska materialet. Till denna litteraturstudie kommer den referensram som 
vi tillägnat oss under vår utbildning. Återkommande har vi sökt sammanlänka vårt teoretiska 

ramverk med empirin, under insamlandet, tolkandet och analysen av hela materialet. Detta är i 
linje med Eisenhardts (1989) tankegång att forskare i en fallstudie konstant jämför teori och 

data, och på så sätt itererar mot en teori som är nära länkad till empirin. 
 
För att det ska vara möjligt att generalisera från denna kvalitativa studie av ett enskilt fall 
behövde vi beakta de begränsningar som finns till utveckling av teori från en enskild 

fallstudie. På samma sätt var det nödvändigt att de krav som ställs på generaliserbarhet 
uppmärksammades under studiens genomförande. Detta är något som också behöver beaktas 

av läsaren i sin tolkning av materialet.  
 

Datainsamling 
Nästa steg blir att beskriva hur datainsamlingen har gått till. Detta inkluderar en beskrivning 
av valet av fallsamarbete, intervjuernas genomförande samt val av sekundära källor.  
 

Val av fallsamarbete 
För att fortsätta ovanstående resonemang kring generalisering av fallstudier, ligger grunden 
till möjligheten att utveckla teorin kring styrning av interorganisatoriska samarbeten i valet av 

fallstudieobjekt. För att kunna säga något om styrningen i ett interorganisatoriskt samarbete 
där båda parter är starkt ömsesidigt beroende av varandra krävs att studieobjektet är ett 

interorganisatoriskt samarbete där dessa förutsättningar råder. Vilka principer bör man 
använda för att definiera och hitta en relation i starkt ömsesidigt beroende? 
 
Vi har valt att utgå från Emersons (1962) och Nogatchewskys (2005) diskussion kring 

beroende som kommer att presenteras djupare i den teoretiska referensramen. Viktigt att 
poängtera är att vi var tvungna att finna kriterier som var möjliga att ta reda på ur ett utifrån-

perspektiv, det vill säga utan att först ha behövt genomföra studien av samarbetet. Med detta 
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som utgångspunkt utarbetade vi följande kriterier för valet av fallsamarbete ur Emersons 
(1962) och Nogatchewskys (2005) slutsatser:  

 
1. Samarbetets resultat är av strategisk vikt för båda parterna. 

2. Det finns få alternativa partners för att genomföra ett sådant samarbete och uppnå 
samma resultat.  

 
Efter att ha sökt information om olika företag och branscher, fann vi att ett projekt inom 

samarbetet mellan Volvo3 och Autoliv skulle kunna passa in på dessa kriterier.  
 
För Volvo4 är säkerhet ett kärnområde när det kommer till att differentiera sig mot andra 
biltillverkare på marknaden, vilket även innebär att de satsar på att ligga i framkant inom 

bilsäkerhet. Autoliv5 är å sin sida ledande på marknaden för bilsäkerhet med få konkurrenter, 
en position de försöker bibehålla med hjälp av stort fokus på forskning och utveckling inom 

bilsäkerhet. De båda företagens inriktning på bilsäkerhet och utveckling inom detsamma som 
deras kärnområden, indikerar att de båda parterna är av strategisk vikt för varandra.  
 
Vidare kan man anse att det finns få andra alternativa samarbetspartners för de två företagen. I 

Volvos fall för att Autoliv är störst på marknaden med få konkurrenter inom bilsäkerhet. I 
Autolivs fall torde även Volvo vara relativt unikt, med tanke på deras jämförelsevis stora 

fokus på säkerhet relativt konkurrenterna. Med detta menar vi att även om andra bilföretag 
arbetar med säkerhet, torde Autoliv vara beroende av att samarbeta med företag som har ett 
driv att ligga i framkant, vilket är ett område där Volvo kan uppfattas ha en unik position.  
 

Dessutom sträcker sig samarbetet mellan de två decennier tillbaka (1956 levererades de första 
säkerhetsbältena till Volvo från Autoliv) och de två har till exempel lanserat trepunktsbältet 

tillsammans. Man kan anta att detta långa samarbete har inneburit att mycket kunskap har 
samlats upp om varandra. Denna erfarenhet effektiviserar troligen samarbetet vilket 
framförallt för Volvo innebär en switching cost vid byte till en annan partner, eftersom 
Autoliv redan känner till Volvos rutiner och sätt att fungera. Därmed kan man anta att det 

finns en barriär till att byta samarbetspartner.  
 

Volvo och Autoliv framstår genom detta resonemang som ett exempel på två parter som är 
ömsesidigt beroende av varandra på ett övergripande plan. Om vi studerade hela samarbetet 
mellan Volvo och Autoliv skulle det dock inte vara möjligt att nå det djup i studien som 
krävs.  Istället har vi sökt ett exempelsamarbete att studera.  

                                                
3 Med Volvo avses i denna uppsats Volvo Car Corporation, helägt dotterbolag till Ford Motor Corporation, inte 
aktiebolaget Volvo med verksamhet i tunga fordon, motorer och flyg.  
4 En djupare presentation av Volvo finns i avsnittet Fallsamarbetet.  
5 En djupare presentation av Autoliv finns i avsnittet Fallsamarbetet.  
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Ser man till de områden inom vilka Autoliv och Volvo samarbetar, är det viktigt att beakta att 

det område Autoliv är mest känt för (airbags och säkerhetsbälten) är mogna produkter. Detta 
innebär att fler konkurrenter har hunnit komma in på detta område och marginalerna börjar 
sjunka. Detta innebär att alternativen till samarbetspartners blir större för Volvo. Från Volvos 
sida innebär detta även att dessa säkerhetsprodukter är vida spridda på marknaden och inte 

differentierar dem från andra bilmärken. Lämpligt vore istället att studera ett samarbete där 
det finns färre alternativa samarbetspartners och som är av större strategisk vikt vad gäller att 

ligga långt framme inom utvecklingen av ny bilsäkerhet.  
 
En del av Autoliv som heter Autoliv Electronics utvecklar säkerhetselektronik för 
bilindustrin. Inom detta område har de ett samarbetsprojekt tillsammans med Volvo för 

utveckling och produktion av en telematikenhet6. När denna integrerade säkerhetstelefon 
lanserades 1998 som ett resultat av deras samarbete var det den första av denna typ av produkt 

på marknaden. Utvecklingen av produkten i nya generationer har sedan dess fortsatt och pågår 
fortfarande. I detta samarbete är Autoliv enda leverantör till Volvo och andra som numera 
producerar en liknande produkt har inte valt samma långtgående säkerhetsinriktning på 
telematikenheten som Autoliv och Volvo. Telematikenheten som säkerhetsprodukt är även av 

strategisk vikt för de båda. Volvo ges möjlighet att särskilja sig mot konkurrenterna med en 
telematikenhet fokuserad på säkerhet och Autoliv får möjlighet att utveckla ett nytt område 

som de kan vara först på.  Detta indikerar att projektet och dess resultat är av strategisk vikt 
för båda parterna, samtidigt som det finns få eller inga alternativa partners för att genomföra 
ett samarbete som skulle kunna uppnå samma resultat. Därmed kan man anse att Autoliv och 
Volvo är starkt ömsesidigt beroende av varandra i detta telematikprojekt, varför det har valts 

till fallsamarbete i denna studie.  
 

Val av intervjupersoner 
För att få en så god helhetsbild som möjligt av styrningen av det studerade samarbetet mellan 
Autoliv och Volvo har vi valt att intervjua personer som arbetar i olika faser7 av samarbetet. 

På detta vis har vi, på både Volvo och Autoliv, valt att intervjua en person som är ansvarig 
den initiala förhandlingen mellan parterna samt avtalsförfattning. Dessa är sedan även 
involverade i de resterande faserna, framför allt personen från Autolivs sida då denna person 
är ansvarig för hela Volvorelationen på Autoliv Electronics. I studien benämns denna person 

som Autolivs Account Manager och personen på Volvo som Inköparen på Volvo. Vi talade 
även med en gruppchef på Volvos inköpsavdelning som gav oss en övergripande syn på 

samarbetet med Autoliv jämfört med andra leverantörer. När det sedan kommer till 

                                                
6 En mer utförlig beskrivning av telematikenheten presenteras i avsnittet Fallsamarbetet, s. 37. 
7 Telematikprojektet består av olika faser: kontakt med leverantörer och urval (här benämnd som urvalsfasen), 
förhandling och slutande av avtal (här benämnd som kontraktsfasen), utveckling och framtagning av produkten 
(här benämnd som utvecklingsfasen) samt serieproduktion (här benämnd som produktionsfasen).  
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utvecklingsfasen har vi talat med projektledaren för utvecklingen av telematikenheten på 
Autoliv, vilken i denna studie benämns som Autolivs Projektledare, samt hans motpart på 

Volvo, som i denna uppsats benämns Volvos Konstruktionsansvarige. Från Autolivs sida har 
vi med avseende på både utvecklingsfasen och produktionsfasen talat med en 
kvalitetsansvarig, som här kallas Autolivs Kvalitetsansvariga. Vad gäller produktionsfasen 
har vi från Volvos sida talat med den person (här kallad Leverantörskontrollant) som är 

ansvarig för att kontrollera att telematikenheten och Autoliv Electronics fabrik i Motala lever 
upp till Volvos krav.   

 
Dessa intervjupersoner täcker därmed in samtliga delar av de faser telematikprojektet 
genomgår. Det vi dock framför allt har utgått från vid val av intervjupersoner är att nå 
”mättnad”. Som nämndes i avsnittet Forskningsmetod, s. 6, bör mätningarna vara 

uttömmande för att det ska vara möjligt att generalisera utifrån en enskild fallstudie (Normann 
1976). Detta kan kopplas samman med Eisenhardts (1989) påpekande att man för att få en 

helhetsbild av det studerade fallet ska fortsätta göra intervjuer till dess att man nått ”mättnad”. 
Detta innebär att man bör sluta göra nya intervjuer när man i en ny intervju får höra 
information från tidigare intervjuer repeteras till den grad att man inser att man fått en hel 
bild. Guba och Lincoln (1985) beskriver detta som att datainsamlingen bör avslutas när 

ytterligare intervjuer tar mer energi än vad de ger i ny information. Det är dock viktigt att inte 
stanna vid mönster som kan visa sig på en ytlig nivå, utan fortsätta tills en helhetsbild är 

uppnådd där man ser regelbundenheter samtidigt som en känsla av integration infinner sig. I 
enlighet med detta resonemang har vi fortsatt datainsamlingen tills dess att nya intervjuer 
upprepat stor del av den information som tidigare intervjuer givit. Då vi skrivit ner en 
helhetsbild av styrningen i fallsamarbetet har vi också återkommit till respondenterna med 

ytterligare frågor för att vara säkra på att få en helhetsbild av samarbetet.  
 

Viktigt att poängtera i detta sammanhang är att dessa intervjuer har givit vad vi tror är en hel 
bild av respondenternas uppfattning av verkligheten i fallsamarbetet. Hade istället även 
observationer gjorts, där vi hade kunnat ingå som en del av projektet och inifrån studerat 
vilken styrning som används i samarbetet, är det troligt att bilden hade blivit mer komplett. 

Kanske hade nya infallsvinklar och följdfrågor dykt upp som varit till nytta för studiens syfte. 
Då detta inte var praktiskt möjligt har vi istället fokuserat på att låta respondenterna flertalet 

gånger komma med återkoppling på den bild vi presenterar över styrningen i samarbetet som 
ovan nämnts.  
 

Intervjuernas genomförande 
Med hänsyn till den begränsade tiden vi hade för undersökningens genomförande, gjordes 
valet att genomföra ett relativt litet antal intervjuer men istället fokusera på att nå mättnad 
genom att göra dem djupa. Ett första tillvägagångssätt för att varje intervju skulle ge så 
mycket djup som möjligt var att göra individuella intervjuer. Trots att gruppintervjuer hade 
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medfört att fler individer hade haft möjlighet att framföra sin åsikt, valdes att genomföra 
endast individuella intervjuer för att så långt det var möjligt säkerställa att den enskilde 

individens uppfattning framkom.  
 
Vid intervjuernas genomförande var vi båda närvarande. Detta ansåg vi kunde minska risken 
för feltolkningar genom att två tolkade svaret och även att båda därmed hade möjlighet att 

ställa följdfrågor vid eventuella osäkerheter. På detta sätt kunde en helhetsbild lättare skapas. 
För att kunna återge intervjupersonernas berättelser och synpunkter på ett så sanningsenligt 

sätt som möjligt, valdes också att spela in samtliga intervjuer på bandspelare. I efterhand, när 
vi lyssnade på banden, och eventuellt uppfattade saker på olika sätt, diskuterade vi detta och 
tog kontakt med intervjupersonerna igen för att reda ut eventuella frågetecken. 
 

Intervjuerna genomfördes i den mån det var möjligt på intervjupersonernas arbetsplats eller 
genom personliga möten. Vi gjorde detta val eftersom vi hade uppfattningen att ett personligt 

möte kunde skapa större förtroende mellan oss och respondenterna och därmed även uppnå en 
större grad av öppenhet under intervjun. Tre av intervjuerna genomfördes emellertid per 
högtalartelefon, då ett personligt möte inte var möjligt. Vi upplevde dock att dessa tre 
personer ändå var öppenhjärtiga.   

 
Som nämndes ovan var vi noggranna med att ge respondenterna tillräckligt med tid under 

intervjun. Vi märkte att det tog olika lång tid för respondenterna att öppna upp och berätta det 
de kände behov av att berätta, varför intervjuerna tog allt från en halvtimme till tre timmar att 
genomföra med de olika intervjupersonerna. Den skiftande längden på intervjuerna berodde 
på att vi upplevde att ju fler personer vi intervjuade, desto mindre ny information tillförde 

intervjuerna. Således var de första intervjuerna vi genomförde betydligt längre än de senare, 
då intervjupersonerna upprepade vad tidigare respondenter sagt och vi upplevde att vi nått en 

tillfredställande mättnad. Efter intervjuns genomförande var vi också noga med att ge 
respondenterna tid att kolla upp saker för att sedan återkomma och även vi själva utnyttjade 
ibland möjligheten att återkomma med nya frågor. 
 

Vad gäller intervjufrågorna8 ansåg vi det viktigt att genomföra en öppen intervju med öppna 
frågor. Genom detta tror vi att intervjupersonerna hade det lättare att beskriva verkligheten så 

som de uppfattar den utan att bli färgade av vår uppfattning och vad vi förväntade oss att få 
reda på under intervjun. Vår uppfattning hade annars lätt färgat våra frågor. Istället 
definierade vi områden som vi ville tala med respondenterna om. Det första området gällde 
telematikprojektet, dess mål, historik och nuvarande situation, vilka delar projektet innehöll 

och respondentens roll i detta. Ett andra område gällde om det fanns några ramverk som 
reglerade samarbetet formellt sett, det vill säga till exempel kontrakt, processbeskrivningar 

eller tidplaner. Ett tredje område berörde sedan hur dessa följs upp och hur måluppfyllelse 

                                                
8 Intervjuguide återfinns som bilaga. 
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kontrolleras. Det fjärde och sista området rörde slutligen relationen överlag, samt de 
personliga relationerna, beroendet och förtroendet mellan parterna. Det som styrde valet av 

dessa områden var indelningen av styrning i marknads-, tillits- och hierarkiska mekanismer. 
Det andra och tredje området gällde till exempel marknads- och hierarkiska mekanismer 
medan det fjärde rörde den tillitsbaserade delen av styrningen samt beroendet. Dessa områden 
är kopplade till de teorier vi presenterar i kapitlet  Samarbeten och Styrning, s. 17. Utöver 

dessa områden var vi noga med att behandla de olika faserna i projektet med de 
intervjupersoner som är involverade i flera olika faser.  

 
Kort efter varje intervju transkriberades de delar av intervjuerna som berört relationen mellan 
Autoliv och Volvo och styrningen av densamma, varefter vi skickade detta material till 
intervjupersonerna. Därmed gavs de möjligheten att korrigera en eventuellt felaktig tolkning 

och även att förklara vissa saker ytterligare vid behov. Samma möjlighet gavs då vi hade 
sammanställt samtliga intervjuer till det empiriska avsnittet i denna studie.  
 

Val av sekundära källor 
Till genomförandet av denna studie har vi även använt oss av material som andra personer har 
samlat in till andra studier eller andra ändamål. Vi har exempelvis använt oss av sekundärdata 

då vi skrivit presentationen av fallföretagen och telematikprojektet. I detta fall har vi förlitat 
oss på information från företagen, men även på forskning rörande bilindustrin.  
 
Som tidigare nämnts är ju forskningen på studiens område outvecklad. Den litteratur som 

finns på de delområden som studien omfattar är dock omfattande, såsom teorier kring 
samarbeten och styrning. Med den begränsade tid vi haft till godo för genomförandet av 

denna studie har vi inte haft möjlighet att gå igenom all litteratur på området. I vårt urval 
började vi därför med att diskutera med forskare på området, men med rötter i olika 
inriktningar inom synen på organisationen, dess mål och relationer. Dessa personer tipsade 
oss om ett antal centrala studier inom styrning av interorganisatoriska samarbeten (till 

exempel Dekker (2004), Van der Meer-Koistra & Vosselman (2000), Uzzi (1997), 
Granovetter (1985)). Därefter läste vi främst in oss på de studier som var citerade av andra 

inom området vanligt förekommande författare, vilket vi tolkade som en indikation på deras 
vikt inom området.   
 
I studien har vi även valt att i största möjliga mån använda oss av originalkällor, då vi på så 

sätt undviker att fortplanta andras eventuella feltolkning av en originalkälla.  Urvalet gjordes 
också med ständig reflektion på den insamlade empirin, då vi kontinuerligt sökte koppla 

samman referensram och empiri, i enlighet med Eisenhardts (1989) resonemang om vad som 
är nödvändigt vid genomförandet av en fallstudie.  
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I sökandet efter teori ägnade vi också särskild kraft åt att hitta studier rörande 
beroendeförhållandets påverkan på styrning av interorganisatoriska samarbeten, men fann 

som tidigare nämnts att lite forskning gjorts på detta område. Särskilt utrymme lämnades dock 
i referensramen åt de fåtal studier som behandlar detta, nämligen Nogatchewsky (2004) och 
Donada och Nogatchewsky (2006). Viktigt att poängtera är att Nogatchewskys studie från 
2004 är en doktorsavhandling som endast finns på mikrofilm på universitet i Frankrike. Vi 

kontaktade därför Nogatchewsky per e-mail, som svarade och bekräftade att enda möjligheten 
att ta del av hela studien var på de franska universitetsbibliotekens mikrofilm, eftersom hon 

själv heller inte hade avhandlingen på sin dator. Då det inte var praktiskt möjligt för oss att 
åka till Frankrike, skickade istället Nogatchewsky en konferensartikel från 2005 som, enligt 
henne själv, är en sammanfattning av hennes doktorsavhandling. Hädanefter kommer vi 
därför endast att referera till Nogatchewsky (2005). 

 
Vi anser det också viktigt att nämna att vissa av de källor vi använt oss av i referensramen, 

har för avsikt att generaliseras till nätverk, inte till tvåpartsrelationer som denna studie berör. 
Vi anser dock att nätverksteori i grunden är uppbyggt av relationer mellan parter och att dess 
resonemang kan anses gälla även för relationer mellan enbart två parter i ett 
interorganisatoriskt samarbete.  

 

Analys av data 
För att läsaren ska kunna tillgodogöra sig intervjupersonernas bild av verkligheten var det av 
yttersta vikt att strukturera informationen på ett lämpligt sätt. Eftersom det i den empiriska 

undersökningen visade sig att fallsamarbetet sträcker sig över olika faser, sorterades 
informationen från de transkriberade intervjuerna i enlighet med dessa. Detta tedde sig också 
lämpligt i och med att styrningslitteraturen gällande interorganisatoriska samarbeten även 
beaktar liknande faser (Van der Meer-Kooistra & Vosselman 2000). Under varje fas 

strukturerade vi sedan informationen in i olika ämnesområden, eller mönster, som återkom 
hos de olika intervjupersonerna. På detta sätt presenteras också det empiriska materialet i 

denna studie.   
 

Syftet med denna studie är att skapa en modell över styrningen i ett interorganisatoriskt 
samarbete där parterna är starkt ömsesidigt beroende av varandra. I denna uppsats fokuserar 

därför analysen på att beskriva de styrmekanismer som finns i fallsamarbetet och analysen av 
möjliga orsaker bakom detta. Därför var det nödvändigt att först från det empiriska materialet 

utröna vilka mekanismer som användes av parterna i fallsamarbetet för att styra den andres 
beteende, vilket gjordes med hjälp av kategorier från den teoretiska referensramen. Detta 
jämfördes sedan med forskningen kring beroende och styrning som presenterats i 
referensramen, vilket, i linje med Normanns (1976, s 74) resonemang som tidigare nämnts, 

ökar möjligheten att generalisera från en fallstudie.  
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För att vidare analysera vilka möjliga orsaker som låg bakom vilka styrmekanismer som finns 

i fallsamarbetet reflekterade vi dels utifrån den teoretiska referensramen som presenteras i 
kapitlet Samarbete och Styrning men även utifrån den helhetsbild av fallsamarbetet som vi 
format genom möten och intervjuer med intervjupersonerna. Vår allmänna uppsamlade 
kunskap bidrog också implicit till denna del av analysen. Denna analys har skett kontinuerligt 

under datainsamlingen, men även under själva skrivandet av denna studie, vilket är i linje med 
Merriams (1998) reflektion, att datainsamling, produktion och analys av rapporten är 

simultana aktiviteter i kvalitativ forskning.  
 

Tillförlitlighet 
I detta metodkapitel har den metodologiska väg denna studie gått presenterats och diskuterats. 
I grunden för detta ligger att den väg vi valt ska göra att de resultat studien leder till är 
tillförlitliga. Guba och Lincoln (1985) menar att det finns fyra kriterier som bör vara 

uppfyllda för att en undersökning ska vara tillförlitlig, vilka diskuteras nedan. 
 

Credibility  
Guba och Lincolns (1985) första kriterium credibility handlar om hur väl de intervjuade 
personernas konstruerade verklighet stämmer överens med den verklighet som författarna 

presenterar. Guba och Lincoln talar om ett flertal tekniker som författare kan använda sig av 
för att öka denna samstämmighet, vilka vi använt oss av i studien. Vi har sökt göra en 
tillräckligt djup undersökning för att upptäcka de detaljer som är viktigast och sedan fokusera 
på dessa genom djupa och öppna intervjuer med individer som har centrala roller i styrningen 

av fallsamarbetet. Att vi tagit den tid som krävts för att skapa ett förtroende hos var och en av 
intervjupersonerna var också nödvändigt för att kunna förstå deras olika konstruktioner av 

verkligheten. Att vi även har kontrollerat att vår tolkning av intervjupersonernas verklighet 
överensstämmer, genom att skicka de transkriberade intervjuerna samt den empiriska 
sammanställningen till intervjupersonerna för verifikation, höjer sannolikheten för att den 
empiriska bild vi presenterar i studien överensstämmer med intervjupersonernas verklighet. 

Guba och Lincoln rekommenderar även att man innan intervjuernas genomförande skriver 
ned vad man tror sig komma att finna, för att senare jämföra detta med den bild som man 

uppfattar sig finna i intervjuerna. De menar att om bilden man i förväg tror sig finna är lik 
bilden man faktiskt finner, så är graden av credibility låg.  
 

Transferability  
Guba och Lincolns (1985) andra kriterium för en tillförlitlig undersökning kallas 
transferability. De menar att tyngden bör ligga på den som läser och att läsaren själv tar 
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ansvar för vad den vill använda studien till och till vilka situationer han eller hon anser att 
resultaten kan generaliseras till. Av denna anledning har vi försökt presentera vår teoretiska 

referensram så grundligt som möjligt samtidigt som den ska vara i praktiskt hanterbart format, 
för att ge läsaren en förståelse för det ramverk vi haft till grund vid genomförandet av denna 
studie. I linje med ovanstående resonemang har vi även i de empiriska avsnitten varit noga 
med att presentera den bild som intervjupersonerna kommunicerat, och inte vår egen analys 

av den, för att läsaren själv ska kunna bilda sig en egen uppfattning, bland annat genom att 
respondenterna vid flera tillfällen fått bekräfta att vår beskrivning av deras verklighet är sann, 

vilket tidigare beskrivits.  
 

Dependability 
Ytterligare ett kriterium som Guba och Lincoln (1985) anser skapa en studies tillförlitlighet är 
att man kan spåra processen som gjorde att författarna kom fram till de resultat som 
presenterats. För att uppnå detta har vi valt att skriva relativt detaljerade beskrivningar i detta 
metodkapitel, för att på ett så sanningsenligt sätt som möjligt, ge läsaren en bild av hur vi 

genomfört denna studie. En kritik som skulle kunna riktas mot vår studie i detta avseende är 
att vi inte kan låta läsaren ta del av den exakta utformningen av våra intervjuer, genom att vi 

inte hade en detaljerad intervjumanual att utgå ifrån, annat än den som återfinnes i bilagan. Vi 
menar dock att eftersom intervjuerna bygger på öppna frågor och samtal, skulle en frågelista 
ändå inte ge en rättvis bild av hur de diskussioner som ägde rum utformades. Har läsaren 
intresse av att i detalj följa de samtal som ägde rum, finns möjligheten att ta del av de 

transkriberade intervjuerna eller de inspelade banden som författarna har i förvar.  
 

Confirmability  
Guba och Lincolns (1985) fjärde kriterium som bör vara uppfyllt är confirmability, vilket 
handlar om att information ska kunna spåras tillbaka till dess grundkälla och att det framgår 

tydligt hur dessa rådata har analyserats, så att resultaten som kommer från denna process går 
att konfirmera. Detta metodkapitel har också syftat till att tydliggöra för läsaren hur 
forskningsprocessen gått till. Genom att i detalj ha beskrivit de val som gjorts och 
tillvägagångssätt som använts vid datainsamlingen har vi försökt möjliggöra för läsaren att 

följa hela vår forskningsprocess. Vi har också varit öppna med information om fallföretagen 
och de positioner inom dem som innehas av de personer som vi intervjuat och 

bandinspelningarna från intervjuerna finns också i förvar. Allt detta torde underlätta vid 
genomförandet av studien, eller en liknande studie, igen. Vad man i sådant fall måste vara 
medveten om är att tiden förändrar, varför fallsamarbetet inom några år inte behöver se 
likadant ut. 

 
 



Samarbeten och styrning 

17 

Samarbeten och styrning 
Som nämnts i metodkapitlet bör en väl genomförd fallstudie vila på en underliggande struktur 

i form av ett teoretiskt ramverk (Merriam 1998). Detta kapitel ämnar i enlighet med detta 

skapa en teoretisk referensram med hjälp av vilken det empiriska materialet sedan kan 

analyseras. Då denna studie fokuserar på styrning i interorganisatoriska samarbeten, 

kommer först ett avsnitt om samarbete, dess uppkomst och grundproblematik att behandlas. 

Därefter skapas ett ramverk för teorier rörande styrning, inkluderande vilka styrmekanismer 

som finns, samt beroendets relation till styrning av samarbeten.  Kapitlet avslutas med en 

diskussion av vilken styrning man kan förvänta sig i studiens fallsamarbete, i enlighet med de 

teorier som presenterats. 

 

Varför samarbetar man ? 
 
Företag är verksamma i en handlingsmiljö som utgörs av deras kunder, konkurrenter, politiska 

grupper och leverantörer. Då företagen är beroende av denna handlingsmiljö för sin 
överlevnad, är det av vikt för dem att så långt det är möjligt hantera den osäkerhet eller risk 
som finns i att andra aktörers beteende kan verka störande på den egna verksamheten. 
(Thompson 1992) Genom att samarbeta kan företagen strukturera sina utbyten med 

handlingsmiljön på så sätt att de lyckas skapa ”förhandlade miljöer”, vilket minskar deras 
osäkerhet kring vad som kommer att ske runt omkring dem. Som ett exempel på hur detta 

fungerar detta nämner Thompson (1992) att ett kontrakt mellan en köpande och säljande part 
reducerar osäkerheten för båda parter. Då ett samarbete har ingåtts vet den köpande parten 
mer om sin resurssituation och den säljande parten mer om sitt marknadsläge. Genom 
samarbete kan företag reducera osäkerhet i miljön, effektivisera sin verksamhet, skapa skal- 

och stordriftsfördelar, eller uppnå en högre anpassningsförmåga eller flexibilitet 
(Abrahamsson 1992). Christopher (2006) framhäver dessutom att ju närmare relationen är 

mellan parterna i en interorganisatorisk relation, desto troligare är det att den individuella 
kunskapen, som finns hos de båda, kan resultera i ömsesidig nytta. Han nämner att många 
företag har upptäckt att man genom ett nära samarbete med leverantörer kan förbättra 
exempelvis produktdesign och rent generellt hitta mer effektiva sätt att arbeta tillsammans.  

 
Under de senaste årtiondena har ett antal förändringar påverkat vår omvärld och företagens 

konkurrensmiljö. Globalisering av handel, snabb informationsteknologisk utveckling och 
ständigt föränderlig efterfrågan hos konsumenterna, är de tre övergripande faktorer som 
Christopher (2006) framhäver ändrar konkurrensmiljön. Som ett resultat av dessa, tvingas 
företag se över sina affärsprocesser.  Att satsa på det man är bra på, och att utlokalisera de 
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aktiviteter som inte räknas som den egna kärnkompetensen framstår idag som centralt i 
företagsvärlden.  Detta visar sig bland annat i att inköpt material utgör en allt större del av ett 

företags totala kostnad vilket också medför att man därmed blir alltmer beroende av sina 
samarbetspartners (Christopher 2006, Van Weele 2005). 
 
Samarbete kan i linje med ovanstående diskussion ses som en förutsättning för överlevnad i 

dagens snabbt föränderliga omvärld. En förutsättning för samarbete är dock att det, för 
samtliga aktörer som är involverade, medför en större nytta än de skulle kunna uppnå 

ensamma. Som Christopher (2006, s. 286) skriver: 
 

“At a minimum all partners should benefit and be better off as a result 

of co-operation.”  

(Christopher 2006, s. 286)  

 
En förutsättning för samarbete är, enligt ovanstående diskussioner, att samtliga involverade 

parter har något att vinna på att samarbeta. Detta påpekas även av Dekker (2004) som hävdar 
att företag etablerar interorganisatoriska relationer, för att få till stånd mutually beneficial 

outcomes, det vill säga resultat som är till gagn för båda parter. På detta vis poängterar han 
vikten av att de båda parterna ömsesidigt vinner på samarbetet.  
 

Vilka är grundproblemen i samarbeten?   

Samtidigt som vikten av samarbete mellan företag framhävs är det uppenbart att många 

interorganisatoriska samarbeten misslyckas (Ho Park & Russo 1996). Lawrence and Lorsch 
(1967) diskuterar den problematik som finns i ett organisatoriskt system9 och menar att 

huruvida önskad effektivitet kan uppnås, beror på två interrelaterade processer: fördelningen 
av arbetsuppgifter och hur dessa koordineras. Fördelningen av arbetsuppgifter sker genom att 
verksamheten delas upp i undersystem. I nästa steg måste sedan dessa undersystem 
koordineras för att uppnå det övergripande målet med systemet.  

 
Den problematik kring hur olika arbetsuppgifter bör koordineras i ett organisatoriskt system 

är central inte minst i interorganisatoriska samarbeten, vilket framhävs av Gulati och Singh 
(1998). De poängterar att problematiken till och med är större i samarbeten mellan företag i 
och med att koordineringen blir mer komplex genom att det rör aktiviteter mellan och utanför 
företagens gränser. För att skapa värde genom ett samarbete, menar också Dekker (2004) att 

coordination of interdependent tasks mellan parter är ett av de två grundläggande problemen i 
en interorganisatorisk relation. Han förklarar:  

                                                
9 Lawrence och Lorsch (1967, s. 4) definierar ett organisatoriskt system som: ”a system of interrelated behaviors 

of people who are performing a task that has been differentiated into several distinct subsystems, each subsystem 

preforming a portion of the task, and the efforts of each being integrated to achieve effective performance of the 

system.” 
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To create transactional value, IOR10 partners pool resources, determine 

tasks to be performed and decide on a division of labor. The resulting 

interdependence between the subtasks the partners agree to perform 

subsequently needs to be coordinated across organizational boundaries 

to ensure a fit between their points of contact.  

(Dekker 2004, s. 30) 

 

Den andra centrala problematiken i interorganisatoriska samarbeten rör faktumet att olika 
organisationer ofta har olika mål, som kan vara konflikterande, eller enbart delvis 
överensstämma med, eller överlappa, varandra. Därmed finns det en närvarande risk att 
parterna beter sig opportunistiskt. Dekker (2004) benämner denna problematik som 

appropriation concerns och menar att det finns ett behov hos den ena parten att försäkra sig 
mot att den andra parten beter sig opportunistiskt och tillskansar sig det värde som skapas i 

relationen. Han menar att detta behov är större när det finns en högre grad av beroende i 
samarbetet, vilket exempelvis uppkommer när ett samarbetande företag har gjort 
investeringar, som är specifika för samarbetet i relationen med den andra parten, och har liten 
alternativ användning och värde utanför relationen, vilket benämns som asset specificity11. 

Gulati och Singh (1998) hävdar också att när företag arbetar i en mer osäker och komplex 
miljö, såsom i ett utvecklingsprojekt, ökar graden av appropriation concerns och därmed 

också behovet av koordineringen i relationen. Detta resonemang pekar på att de två 
grundproblemen i interorganisatoriska samarbeten, coordination of interdependent tasks, och 
appropriation concerns, är interrelaterade. 
 

Styrning som en lösning  
För att gardera sig mot den problematik kring koordinering och appropriation concerns  eller 
opportunism som är ständigt närvarande i interorganisatoriska relationer är samordning av 

kritisk betydelse. Merchant och Van der Stede (2007) menar att balans och jämvikt mellan 
olika intressen och koordinering av olika arbetsuppgifter kan skapas genom att implementera 
olika styrsystem, som syftar till att skapa målkongruent handlande. Andra författare går till 
och med så långt som att säga att styrning är nödvändigt för att skapa ett effektivt samarbete 

(Hitt, Ireland & Vaidyanath 2002). 
 

                                                
10 IOR står för Inter-Organisational Relationship, det vill säga interorganisatoriska relationer på svenska.  
11Asset specificity kan enligt Zaheer och Venkatraman (1995) också inbegripa så kallad business process asset 

specificity. Detta uppstår när kunskap, färdigheter och vanor har skräddarsytts för en specifik part samt när man 
investerat i utbildning och tid för learning by doing för att få kunskap och erfarenhet av den andra partens 
arbetsflöde och processer. 
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Inom en organisation används ekonomistyrning för att säkerställa att olika individers 
handlande är i linje med organisationens övergripande mål. Flamholtz (1996) menar att 

styrning i denna mening används till att skapa förutsättningar som motiverar organisationen 
att uppnå önskvärda eller förutbestämda resultat. Dekker (2004) applicerar denna tanke på en 
interorganisatorisk kontext: 
 

”…the primary purpose of control can be described as creating the 

conditions that motivate the partners in an IOR to achieve desirable or 

predetermined outcomes.” 

(Dekker 2004, ss. 29-30) 

 

Denna definition av styrning kan tyckas allmän, då man kan ifrågasätta vem det är som styr i 

ett samarbete mellan två organisationer. Emerson (1962) påvisar ju att en starkare part kan ha 
större inflytande i en relation. Samtidigt menar han, att vid ett ömsesidigt beroende, har även 

den svagare parten en påverkan. Vi anser att man kan tolka detta som att vid en högre grad av 
ömsesidigt beroende, är det troligare att båda parterna har en påverkan på styrningen i 
relationen. Emersons resonemang kring makt och beroende kommer vi också att vidare 
återkomma till i avsnittet Beroende och styrning, s. 26.  
 

Styrningsmekanismer 
Van der Meer–Kooistra och Vosselman (2000) menar att styrning i interorganisatoriska 
relationer sker i tre olika faser: contact phase, contract phase och execution phase. I contact 

phase menar de att styrningen måste anpassas till att stötta sökaktiviteterna för att finna en 
lämplig partner. Att skriva ett kontrakt eller på annat sätt formulera ett avtal är prioriterat i 

contract phase. Van der Meer-Kooistra och Vosselman menar att i avtalet läggs grunden för 
styrningen i relationen, genom att man kommer överens om dess struktur och utformning: 
parternas auktoritet och ansvarsområden, informationsdelning, utvärdering av aktiviteter, 
betalningsstruktur, etc. Avtalet påverkar hur parterna kommer att samarbeta i execution phase. 

I denna fas äger transaktionerna rum och de olika parterna kommer att kontrollera att 
aktiviteterna och produkterna överensstämmer med vad man kommit överens om i avtalet. 

Här måste parterna också reagera på omständigheter som kan påverka utförandet och vilka 
aktiviteter som därmed kan behöva förändras. 
 
Hur styr man då? Bradach och Eccles (1989) identifierar tre styrningsmekanismer som finns i 

interorganisatoriska samarbeten: Price, Authority och Trust. De två första härstammar från 
teorin TCE (Transaction Cost Economics) som har sin grund i tanken att när människor 

utbyter tjänster eller produkter, det vill säga genomför en transaktion med varandra, uppstår 
en transaktionskostnad. Organisationerna kommer att söka det sätt att genomföra 
transaktionen som innebär lägsta möjliga transaktionskostnad. På marknaden finns tillgång till 
ett i stort sett obegränsat antal möjliga transaktioner, dock under närvaro av ovan angivna 
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transaktionskostnader. När kostnaden för marknadstransaktionen är högre än kostnaden för 
samma transaktion inom hierarkin, kommer hierarkin att väljas som forum för utbyte då dessa 

kostnader då kan avhjälpas. Williamson (1991) menar dock att en interorganisatorisk relation, 
kommer ligga mellan marknad och hierarki, och kan därför ses som en hybrid, eller 
mellanform av de två.  
 

Bradach och Eccles (1989) väljer att kalla den styrmekanism som präglar marknaden för 
Price och den styrmekanism som präglar hierarkin för Authority. För att förtydliga 

kopplingen till dessa två styrmekanismers rötter i transaktionskostnadsteorin kommer 
hädanefter styrmekanismer som präglar marknaden att kallas marknadsmekanismer och 
styrmekanismer som präglar en hierarki kallas hierarkiska styrmekanismer.  
 

Bradach och Eccles (1989) uppmärksammar dock den kritik som flera forskare framfört mot 
TCE som poängterar att transaktionskostnadsteorin inte tar tillräcklig hänsyn till den sociala 

kontexten som ständigt påverkar interorganisatoriska relationer och den roll som tillit kan 
spela i styrning av interorganisatoriska relationer. Granovetter (1985) poängterar exempelvis 
att marknader och hierarkier ofta är inbäddade i, eller leder till, formationen av sociala 
strukturer. Tillit som skapas i dessa sociala strukturer ersätter inte alltid 

marknadsmekanismerna eller de hierarkiska mekanismerna, utan kompletterar dem istället 
ofta. Flera författare (exempelvis Bradach och Eccles 1989, Håkansson & Lind 2004) 

poängterar att styrmekanismerna kan sammankopplas i olika kombinationer i ett och samma 
samarbete. Vilken som är den mest dominanta styrmekanismen i specifika samarbeten beror 
dock enligt Van der Meer-Kooistra och Vosselman (2000) på karaktärsdrag vad gäller 
parterna, transaktionen och transaktionsmiljön. 

 
För att skapa en förståelse för de olika mekanismerna, marknad, hierarki och tillit, kommer de 

först att beskrivas i isolation till varandra. Sedan kommer vi att gå djupare in på beroendets 
koppling till styrning och slutligen vilka styrformer man med detta till grund kan tro sig finna 
i fallsamarbetet. 
 

Marknadsmekanismer 

Tanken om marknadsmekanismer inom styrning bottnar i teorin om marknaden där det finns 

ett stort antal aktörer som alla konkurrerar med varandra på mer eller mindre lika villkor. Där 
kan en relation påbörjas eller avslutas när som helst utan stora konsekvenser bara man 

fullföljer överenskommelser om pris och kvantitet. All nödvändig information anses vidare 
finnas i priset. Marknadens mekanismer reglerar eller styr parternas agerande genom att alla 
är medvetna om dessa fakta. (Williamson 1975)  
 

I och med att priset på den öppna marknaden innehåller all nödvändig information så sker i 
contract phase öppen budgivning mellan en mängd olika leverantörer och urvalet baseras just 
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på kriteriet pris (Bradach och Eccles 1989).  Eftersom marknaden också reglerar sig själv 
behövs inga detaljerade eller långsiktiga kontrakt utformas i contract phase och execution 

phase präglas av återkommande öppen budgivning där leverantörerna konkurrensutsätts med 
hjälp av marknaden. Marknadsmekanismer i de olika faserna finns illustrerade i Figur 1. Om 
inte annat anges kommer informationen från Van der Meer-Kooistra och Vosselman (2000). 

 

 
 

Figur 1. Marknadsmekanismer i de olika faserna.  
(Egen bearbetning från Van der Meer-Kooistra & Vosselman 2000 

samt Bradach & Eccles 1989) 

 
Eftersom marknaden reglerar sig själv med hjälp av konkurrens är marknadsmekanismer en 
kostnadseffektiv styrform som fungerar när transaktionskostnader är låga. Van der Meer-
Kooistra och Vosselman (2000) poängterar att marknadsmekanismer är den mest effektiva 
styrformen då transaktionen, parterna samt transaktionsmiljön har vissa karaktärsdrag. Bland 
annat nämner de att en låg grad av asset specificity gör det möjligt för kunden att ha flera 
leverantörer att välja mellan och också ofta har fler leverantörer i samarbetets alla faser, 

varför pris som styrningsform är ständigt närvarande eftersom leverantörerna hela tiden 
konkurrensutsätts. Ouchi (1980) poängterar även att marknadsmekanismer är effektiva när 
aktiviteter och resultat kan utvärderas objektivt och när det råder hög målinkongruens mellan 
parterna. De är även effektiva då det råder låg osäkerhet om framtiden, vilket till del kommer 
sig av att om en leverantör beter sig opportunistiskt har kunden alltid möjlighet att börja om 
igen med en ny leverantör, utan höga switching costs. Samtidigt kan marknaden vara 

ineffektiv i vissa samarbeten. Vad händer till exempel om det bara finns en part som erbjuder 
en viss tjänst, eller om teamwork mellan parterna krävs för att framställa tjänsten eller varan 
så att det är svårt att fastställa dess marknadsmässiga värde? (Ouchi 1980) 
 

Hierarkiska mekanismer 

Enligt Williamson (1975) är den mest effektiva skyddsmekanismen mot en annan parts 
opportunistiska beteende integration, som kan skapas exempelvis genom att bilda en 
gemensam enhet eller slå samman verksamheterna, vilket möjliggör total hierarkisk styrning. 

Eftersom integration dock inte alltid är möjligt finns hierarkiska styrmekanismer som ligger 
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mycket nära de som finns i en hierarki. Gulati och Singh (1998) hävdar att ju större 
koordineringsbehovet är i en relation, och ju större grad av appropriation concerns som finns, 

desto troligare är det att man i den interorganisatoriska relationen använder sig av hierarkiska 
styrmekanismer. I linje med detta resonemang poängterar också Van der Meer-Kooistra och 
Vosselman (2000) att när hög grad av osäkerhet eller asset specificity finns, kommer parterna 
använda sig av hierarkisk styrning. Vilken omfattning styrstrukturen och mekanismerna har 

beror till stor del på drag hos produkten eller tjänsten och de aktiviteter som ska genomföras, 
samt de investeringar som parterna måste göra. Hur mätbara aktiviteterna och dess resultat är 

spelar också in: vid en lägre grad av mätbarhet kommer fokus ligga på aktiviteter och 
processer och att kontrollera så att leverantören har kapacitet vad gäller personal och resurser. 
(Van der Meer-Kooistra & Vosselman 2000) Även hur stor grad av ömsesidigt beroende som 
råder spelar in och påverkar hur mycket parterna låter sig kontrolleras (Donada & 

Nogatchewsky 2006), vilket är ett resonemang som kommer vidareutvecklas i denna studie, 
under Beroende och styrning, s. 26.  

 
Grundläggande inom hierarkisk styrning är förekomsten av specificerade/formaliserade 
normer, standards och regler (Van der Meer-Koistra & Vosselman 2000). Dessa avtalas i 
kontrakt mellan kund och leverantör, men finns också implicit genom praxis i olika industrier. 

Det kan gälla hur kvaliteten ska kontrolleras, hur och när inspektioner ska ske, 
standardprocesser i den operativa verksamheten, struktur vad gäller befogenheter och 

ansvarsområden, och så vidare (Bradach & Eccles 1989). Hierarkiska styrmekanismer baseras 
ofta på olika system för övervakning, utvärdering och kontroll, men också vad gäller 
informationsdelning (Van der Meer-Kooistra & Vosselman 2000).   
 

I Figur 2 nedan presenteras olika hierarkiska styrmekanismer i de olika faser som samarbetet 
genomgår. Om inte annat anges kommer informationen från Van der Meer-Kooistra och 

Vosselman (2000). 
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Figur 2. Hierarkiska styrmekanismer i de olika faserna.  
(Egen bearbetning från Van der Meer-Kooistra & Vosselman 2000 

samt Bradach & Eccles 1989) 

Tillitsmekanismer 

Bradach och Eccles (1989) menar att marknadsmekanismer och hierarkiska mekanismer är 

specialiserade styrmekanismer som skapas och kan hänföras till varje transaktion. De 
mekanismer som finns under Bradach och Eccles styrform Tillit är dock mer generella. 
Många författare (t.ex. Ouchi (1980) samt Bradach & Eccles (1989)) hävdar att tillit 
uppkommer från sociala normer och personliga relationer och att det som styrmekanism kan 
vara betydligt effektivare än både marknads- och hierarkiska mekanismer i att reducera 
opportunism.  

 
Tillit är särskilt viktigt när transaktionerna i samarbetet präglas av en hög grad av asset 

specificity. När osäkerheten är stor vad gäller framtiden, är tillit också viktig som 
styrmekanism, liksom när switching costs är höga, och man har mycket att vinna på 
samarbetets kontinuitet. (Van der Meer-Kooistra & Vosselman 2000) 
 

Vad är tillit? 

Många definitioner av tillit har att göra med resonemanget att tillit uppkommer när man tror 

att sannolikheten är hög att den andra partens agerande kommer att vara i linje med de egna 
intressena. Gambetta (1988, s. 217) som är en välkänd och ofta citerad författare på området, 

beskriver tillit som: 
 

”... When we say we trust somene or that someone is trustworthy, we 

implicitly mean that the probability that he will perform an action that is 

beneficial or at least not detrimental to us is high enough for us to consider 

engaging in some form of cooperation with him."  

(Gambetta 1988, s. 217) 

 

Bradach och Eccles (1989) tolkar detta som att tillit därmed ses som en förväntan på den 
andre partens beteende, vilken reducerar risken att den andra parten skall agera 

opportunistiskt.   
 

Vid en diskussion om vilka olika varianter av tillit som finns nämns ofta Sakos (1992) 
indelning av tillit i olika dimensioner. Hon menar att det finns tre olika typer av tillit: (1) 
competence trust eller förväntningar att den andra parten har förmågan att prestera på 
fastställd nivå, (2) goodwill trust eller tron att den andra parten kommer agera i samarbetets 

intressen, även om den har en möjlighet eller intresse i att inte göra det, samt förväntningar 
om att den andra parten kommer att göra mer än vad som formellt kan krävas och (3) 

contractual trust som baseras på antagandet att en överenskommelse respekteras och fullföljs.  
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Kopplingen till styrning 

Kopplingen mellan styrning och tillit är dock en omdebatterad fråga i litteraturen. Många 
författare är överens om att de båda begreppen är interrelaterade, men åsikterna går isär 
angående kopplingen dem emellan.  
 
Tillit kan ses som en styrmekanism i sig i meningen att det styr beteendet (Bradach & Eccles 

1989, Gulati & Singh 1998). Dessutom, ju högre grad av tillit som finns i en relation, desto 
lägre blir osäkerheten (Berry, Cullen & Seal 2004). Gulati och Singh menar att tillit mellan 
parter i ett interorganisatoriskt samarbete avhjälper både appropriation concerns och 
koordineringsproblematiken. Oron för att den andra parten ska agera opportunistiskt 

(appropriation concerns) mildras i och med uppbyggnaden av goodwill trust. Dessutom 
poängterar de att tillit ofta växer sig stark i den sociala strukturen kring tidigare interaktioner 

mellan företag och därmed kan företag ha etablerat gemensamma rutiner för att underlätta för 
interaktion vilket avhjälper koordineringsproblematiken. Gulati och Singh (1998) framhäver 
också att när tillit finns i en relation, så kommer företag inte i samma utsträckning använda 
sig av hierarkiska styrningsformer. På samma sätt påpekar Bradach och Eccles (1989) att när 

transaktioner inbäddas i personliga relationer så reduceras risken för opportunism och behovet 
av en utarbetad formell styrstruktur. På så vis fungerar tillit som ett substitut till styrning 

vilket innebär att en hög grad av tillit medför ett minskat behov av annan styrning 
(Granovetter 1985, Dekker 2004).  
 
Das och Teng (1998) hävdar istället att tillit är ett komplement till annan styrning genom att 

olika typer av förtroende och olika typer av styrning kompletterar varandra och tillsammans 
reducerar risk. Viktigt att poängtera är dock att till exempel hierarkiska styrmekanismer kan 

ha negativ effekt på tillit i relationen. Strikta regler och mål kan få människornas ”goodwill” 
att vackla och skapa en atmosfär av misstro, medan de samtidigt kan vara nödvändiga i vissa 
situationer (Das & Teng 1998). Detta är angeläget att ta hänsyn till, då tillit är nödvändigt för 
att samarbeten ska fungera (Sako 1992). Oavsett om samarbeten domineras av 

marknadsmekanismer eller hierarkiska mekanismer måste parterna kunna lita till varandras 
kompetens och att man håller sig till vad man lovat (Van der Meer-Kooistra & Vosselman 

2000).  
 
Hur fungerar då tillit som styrningsmekanism i de olika faserna i ett samarbete? Van der 
Meer-Kooistra och Vosselman (2000) menar att när tillit är den dominerande styrmekanismen 

så baseras valet av leverantör i contact phase på graden av tillit mellan parterna, något som 
kan komma antingen från vänskapsband, tidigare relationer och samarbeten, på grund av ett 
bra rykte och/eller vetskapen om en samarbetsinriktad företagskultur. Något som kan 
stimulera tillit är den institutionella miljön, exempelvis genom certifiering av leverantörers 
aktiviteter och produkter eller genom lagar och regler. I contract phase tenderar kontraktet att 
vara på lång sikt och det första som skrivs är inte alls detaljerat, då detaljerna istället arbetas 



Samarbeten och styrning 

26 

fram gemensamt under samarbetets gång. Parterna är även benägna att i kontraktet dela på 
risken i samarbetet. I execution phase syftar styrmekanismerna till att utveckla competence 

trust och goodwill trust mellan parterna, vilket kan stimuleras genom att de öppet visar 
engagemang och lojalitet till varandra och har regelbunden personlig kontakt. 
Styrningsmekanismerna i execution phase är vanligen processorienterade med en informell 
och kulturbaserad karaktär. ”Principles of fairness” är ständigt närvarande. Van der Meer-

Kooistra och Vosselman (2000) poängterar också att om en av parterna har mer 
förhandlingskraft kommer denna inte att utnyttjas, för att istället utveckla goodwill trust.  

 

I Figur 3 illustreras tillit som styrmekanism genom ett samarbetes faser.  
 

 
 

Figur 3. Tillitsmekanismer i de olika faserna.  
(Egen bearbetning från Van der Meer-Kooistra & Vosselman 2000) 

 

Beroende och styrning  
Efter att ha fört ett resonemang kring varför företag samarbetar samt den grundproblematik 
som finns i dessa samarbeten, samt hur styrning kan användas som en lösning på denna 
problematik, återstår dock att ta hänsyn till beroendets koppling till styrning av samarbeten. 
Såsom diskuterats i denna studies inledning, är maktförhållandet mellan parterna en 

mekanism som har inverkan på samarbetet. Är en part beroende av den andra parten, eller om 
båda parterna är beroende av varandra, kommer detta påverka samarbetet. Vad innebär då 

detta beroende och vilken är dess koppling till styrning? 
 

Vad är beroende?  
För att förstå på vilket sätt beroende influerar en interorganisatorisk relation krävs att 
beroende definieras. Beroendeförhållandet i ett samarbete är dock så nära sammankopplat 
med maktförhållandet att det framstår som viktigt att även definiera vad makt är. Mintzberg 
hänvisar till Dahl som den mest vanligt citerade med sin definition av makt som:  
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”A has power over B to the extent that he can get B to do something that 

B would otherwise not do”.  

(Dahl 1957, ss 202-3 i Mintzberg 1983, s 5) 

 
Emerson tar på liknande sätt sin utgångspunkt i tanken att makt ligger i den ena partens 

möjlighet att influera den andra parten. Han menar att makt kan definieras som: 
 

”The power of actor A over actor B is the amount of resistance on the 

part of B which can be potentially overcome by A”.  

(Emerson 1962, s 32) 

 

Vidare framhäver Emerson att makten egentligen ligger i den svagare partens beroende av den 
starkare parten. Han går till och med så långt som att säga att den starkare partens makt över 

den svagare parten är lika med den svagare partens beroende av den starkare parten. Den 
svagare partens beroende kan vidare definieras som:  
 

The dependence of actor A upon actor B is (1) directly proportional to 

As motivational investment in goals mediated by B, and (2) inversely 

proportional to the availability of those goals to A outside of the A-B 

relation.  

(Emerson 1962, s 32) 

 
Uttrycket ”motivational investment in goals mediated by B” kan förklaras som att när A är 

känslomässigt och eller ekonomiskt engagerad i det den kan uppnå genom samarbete med B, 
ökar dess beroende. Ur ett företags perspektiv kan ett sådant engagemang till exempel finnas 

då resultatet av samarbetet är strategiskt viktigt för företaget, för då bör motivationen och 
engagemanget att uppnå resultatet vara starkt.  
   
I en sådan obalanserad relation som beskrivs i Emersons citat ovan, kommer den svagare 

parten vidta åtgärder för att minska den kostnad eller det missbehag som denna part måste 
genomgå för att leva upp till den starkare partens krav. På så sätt kan den starkare parten styra 

den svagare. 
 
Vad händer då om både A och B är beroende av den andra? Neutraliseras då makten, eller 
förstärks den? Emerson påvisar att makten inte neutraliseras, istället skapas ett ömsesidigt 

maktförhållande. Det kan dock vara så att det i relationen fortfarande finns en starkare part, 
om denna fortfarande har ett maktövertag eller med andra ord är relativt mindre beroende än 

den svagare parten. Det är dock möjligt att relationen inte är obalanserad som i detta exempel, 
utan istället präglas av maktjämvikt. Emerson visar att jämvikt kan skapas om:  
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1. Den svagare parten minskar sin motivational investment i de mål den starkare parten 
erbjuder.  

2. Den svagare parten hittar andra sätt att tillfredställa dessa mål utanför relationen till 
den starkare parten.  

3. Den starkare parten ökar sin motivational investment i de mål den starkare parten 
erbjuder. 

4. Den starkare parten inte kan tillfredställa dessa mål utanför relationen till den svagare 
parten.   

 
Från ett interorganisatoriskt perspektiv anser Nogatchewsky (2005) samt Donada och 
Nogatchewsky (2006) att man kan identifiera graden av beroende som existerar mellan 
parterna i en relation genom en analys av de karaktärsdrag som formar relationen. Dessa är 

drag i transaktionen, transaktionsmiljön samt hos de olika parterna i relationen, enligt Van der 
Meer-Kooistra och Vosselman (2000). Ur dessa identifierar Nogatchewsky (2005) samt 

Donada och Nogatchewsky (2006) de översta tre av följande faktorer som skapar beroende i 
ett samarbete mellan organisationer: 
 

1. Parternas identitet och rykte 

Detta inkluderar parternas tidigare erfarenheter och ryktet om deras kompetens. Där dessa 
faktorer uppfattas som varande av vikt kommer beroendet att vara större.  

 

2. Asset specificity 

När en part investerat i tillgångar, som är specifika för den individuella relationen, blir denna 
mer sårbar inför den andre partens opportunistiska beteende. På detta sätt medför alltså en 

högre grad av asset specificity en högre grad av beroende. 
 

3. Antalet möjliga samarbetspartners 

Finns det endast ett litet antal möjliga samarbetspartners ökar företagets beroende till dessa. 
Detta kriterium återfinns ju även i Emersons definition av beroende som beskrivits ovan.  
 

4. Produktutveckling 

Något som Cooper och Slagmulder (2004) menar även påverkar beroendet i ett samarbete är 

om samarbetet går ut på att utveckla en produkt, eftersom detta till exempel kräver ett nära 
samarbete där strategisk information delas. Man kan ju även se på utvecklingskostnaden som 
en typ av specific asset som är mycket svår att flytta till en ny samarbetspartner.  

 

5. Resultatet ger hög motivation och engagemang – t.ex. av strategisk vikt  

Till denna lista över faktorer som påverkar beroendet mellan samarbetspartners, bör även 

Emersons första del av definitionen av beroende läggas, det vill säga att beroende skapas då 
resultatet av samarbetet är mycket engagerande för parten. Ur ett företags perspektiv kan detta 
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tolkas som att beroendet ökar då resultatet av samarbetet är av strategisk vikt för företaget 
som ovan nämnts. 

 
Nogatchewsky (2005) har med sitt resonemang kring beroende som grund studerat beroende i 
interorganisatoriska samarbeten och med hjälp av ovanstående resonemang delat in 
samarbeten i fyra kategorier i korrelation till beroendet mellan parterna, vilka illustreras i 

Figur 4.  

 
 

Figur 4. Kategorisering av relationer utifrån beroende.  
(Egen omarbetning från Nogatchewsky 2005) 

 

Lordship är en beroendesituation där leverantören är mer beroende än vad köparen är. 
Nogatchewsky (2004) sammankopplar detta med en situation som exempelvis präglas av ett 
högt antal möjliga leverantörer och en låg grad av asset specificity och att parternas identitet 

inte spelar någon större roll. Vassalage, å andra sidan, är en beroendesituation där köparen är 
mer beroende än leverantören. I detta fall präglas situationen av ett fåtal antal leverantörer, en 

hög grad av asset specificity och att parternas identitet har betydelse. Om dessa två 
kombineras, det vill säga då både kunden och leverantören är beroende av varandra, råder 
symmetri i beroendet och denna konfiguration kallas partnership, vilken är den kategori 
fallsamarbetet i denna studie tillhör. Enligt Nogatchewsky (2005) innebär detta att situationen 

präglas av ett litet antal kunder och leverantörer, hög asset specificity och att parternas 
identitet är viktig för valet av samarbetspartner.  

 

Kopplingen till styrning 
Beroendets koppling till styrning existerar i att beroendet är en anledning att söka styra sin 

samarbetspartner. Som tidigare nämnts hanterar ju företag osäkerhet i sin handlingsmiljö 
genom att skapa förhandlade miljöer, dvs. genom att samarbeta med de parter de är beroende 
av. För att dessa samarbeten ska fungera till fördel för en organisation, kommer denna dock 
söka styra den andra parten. Syftet med denna styrning är antingen att minska risken för 
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negativ påverkan av handlingar från en part företaget är beroende av, eller för att utnyttja den 
maktställning företaget har gentemot en mer beroende part. (Nogatchewsky 2005)  

 
Beroendet är dock inte endast en anledning att söka styra sin samarbetspartner. 
Beroendeförhållandet i samarbetet påverkar även vilken styrning som parterna vill eller kan 
använda. Som tidigare nämnts är det möjligt att dela in interorganisatoriska relationer i 

kategorierna Lordship, Vassalage och Partnership i korrelation till graden av beroende mellan 
parterna. Nogatchewsky (2005) och Nogatchewsky och Donada (2006) har därefter påvisat 

hur dessa olika typer av beroendeförhållanden påverkar styrningen i interorganisatoriska 
relationer.  
 
Tillhör relationen kategorin Lordship innebär detta att leverantören är starkt beroende av 

kunden, men inte tvärtom. Kundens starka ställning gör att den kommer att försöka utnyttja 
sin starka ställning så mycket som möjligt i varje transaktion med leverantören. Därför 

använder sig en stark kund av styrning främst baserad på marknadsmekanismer i både valet 
av leverantör och under samarbetets gång. Detta innebär att valet av leverantör sker genom att 
offerterna konkurrensutsätts som ett sätt för kunden att få bästa möjliga villkor. De använder 
sig dock även av hierarkiska mekanismer, eftersom kunden inte nöjer sig med att veta endast 

pris utan även kräver att få se detaljerade kalkyler samt utvärderar leverantörens resurser och 
kompetens. Kontraktet som sedan skrivs tenderar att vara ett standardkontrakt som skrivs för 

en kort avtalsperiod. Därefter konkurrensutsätts leverantören på nytt.  
 
Under execution phase tvekar den starka kunden inte att konkurrensutsätta leverantören 
ytterligare. Även hierarkiska mekanismer används dock till viss del. Att använda sig av en 

kombination av marknadsmekanismer och hierarkimekanismer är enligt Williamson (1985) 
inte effektivt i teorin, men kan förklaras av att det hjälper kunden att behålla sin starka 

position. Till exempel följde företagen i Donada och Nogatchewskys (2006) studie upp 
leverantörens grad av måluppfyllelse gällande till exempel pris, kvalitet och leveransvillkor.  
De följde även upp att leverantören följde fastställda procedurer och regler. Levde 
leverantören inte upp till kraven bestraffades de. Donada och Nogatchewsky påvisade dock att 

kunden inte kan bestraffa leverantörerna så mycket att de väljer att lämna relationen. Genom 
att behålla en stor grupp leverantörer som kan konkurrera med varandra, kan ju nämligen 

kunden behålla sin starka ställning. Viktigt att poängtera är dock att detta sker på inköpsnivå i 
företaget. På en operativ nivå tenderar man istället att värdera vikten av en lång relation med 
leverantören högre än vikten av att alltid välja den leverantör som erbjuder lägst pris. På så 
vis söker den operativa nivån styra valet av leverantör mot att det ska inkludera erfarenheten 

av tidigare samarbete och tilliten till leverantörens kompetens. De kommer även att söka 
skapa tillit i relationen för att underlätta det dagliga operationella arbetet. (Donada & 

Nogatchewsky 2006) 
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Styrningemekanismer inom Lordship-samarbeten illustreras i Figur 5 i enlighet med Donada 
och Nogatchewskys (2006) resonemang. 

 
 

 
 

Figur 5. Styrmekanismer inom Lordship.  
(Egen bearbetning från Donada & Nogatchewsky 2006) 

 

För en kund inom kategorin Vassalage, där kunden är mer beroende av leverantören än 
tvärtom, är situationen en helt annan. Målet med styrningen blir i detta fall att så långt det är 

möjligt minska risken i transaktionen med leverantören och minska beroendet till densamma. 
Kunden kommer därför att söka inrätta hierarkiska mekanismer, eftersom dessa ger den 
kraftigaste formen av skyddsmekanism mot opportunism från leverantörens sida. De kommer 
därför att försöka göra ett så detaljerat och heltäckande kontrakt som möjligt, som kan 

inkludera mål, prisvillkor, sätt att kontrollera måluppfyllelse och hur leverantören ska bete sig 
i samarbetet. Det är dock mycket svårt för kunden att få leverantören att gå med på att skriva 

på ett sådant avtal, varför kunderna i Donada och Nogatchewskys (2006) studie endast 
lyckades med det i enstaka fall. Detta är i linje med Van der Meer-Kooistra och Vosselmans 
(2000) resonemang att parternas förhandlingskraft påverkar möjligheten att använda en viss 
typ av styrning. Ett sätt att ändå försäkra sig om att leverantören inte kommer att bete sig 

opportunistiskt är att förlita sig på tillitsmekanismer vid valet av leverantör. Den svaga 
kunden kommer därför att välja leverantör utifrån leverantörens rykte, deras tidigare 

erfarenhet av samarbete som bas för vänskap och tillit (både competence och goodwill).  
 
Under execution phase kommer kunden att fortsätta sina försök till hierarkisk styrning, till 
exempel genom försök till kontroll av måluppfyllelse med jämna intervall, samt kontroll av 

att leverantören beter sig rätt. Kunden söker även göra direct intervention, dvs där de 
personligen gör kontroller. Van der Meer-Kooistra och Vosselman (2000) påvisar dock att 

parternas förhandlingskraft kommer att spela in även här. En leverantör med stark 
förhandlingskraft tenderar att inte tillåta dessa direct interventions, varför kunden har mycket 
svårt att genomföra sina kontroller som därför inte heller blir av samma kvalitet. Istället 
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kommer kunden att försöka använda sig av tillitsmekanismen för att styra leverantörens 
beteende, genom att försöka skapa gemensamma normer och tillit i relationen. Viktigt att 

poängtera är att leverantören, med ett övertag i relationen, endast kommer att acceptera sättet 
de blir styrda på så länge det inte påverkar deras economic performance. (Donada & 
Nogatchewsky 2006) 

 

Styrmekanismer inom Vassalage-samarbeten enligt Donada och Nogatchewsky illustreras i 
Figur 6 nedan. 

 

 
Figur 6. Styrmekanismer inom Vassalage.  

 (Egen bearbetning från Donada & Nogatchewsky 2006) 
 

I ett samarbete där det råder ett ömsesidigt starkt beroende mellan kund och leverantör, det 

Nogatchewsky (2005) kallar Partnership, är målet med styrningen enligt Nogatchewsky att 
uppnå målkongruent handlande i samarbetet. Detta inkluderar inte bara att uppnå 

målkongruent handlande, men också att finna viljan att skapa den mellan parterna. Åtgärder 
för att öka möjligheten att nå målkongruent handlande och motverka problem börjar redan i 
valet av leverantör eller partner. Då utreds den andres strategiska riktning och kapacitet, till 
exempel i form av ekonomisk hälsa, kvalitet och produktion, men även vad gäller attityden 

och kapaciteten till innovation. Även om formella urvalskriterier dock sätts upp blir valet 
mycket influerat av personliga relationer och enskilda individer som strävar efter att vissa 

kriterier ska väga tyngre än andra. Enligt Nogatchewsky (2005) kommer styrningen därefter 
under execution phase vara komplex och mekanismerna som används många till antalet. 
Kunden kommer även att i styrningen söka involvera alla de delar av den egna organisationen 
som berörs av samarbetet, till exempel inköpare, experter eller fabriker. Även om denna breda 

styrning är kostsam ger den möjlighet att få bättre kunskap om leverantören (även informell 
kunskap) och att vinna i produktivitet. På så vis kan kunden få kännedom om förändringar i 

strategi och leverantörens verkliga kapacitet. För att få access till denna information är det 
dock av vikt att det finns tillit i relationen. Nogatchewsky poängterar därför tillitens vikt för 
att nå målkongruent handlande i relationer där båda parter är beroende av varandra. 
(Nogatchewsky 2005) vilket illustreras i Figur 7.  
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Figur 7. Styrmekanismer inom Partnership  
(Egen bearbetning från Nogatchewsky 2005) 

 

Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att Donada och Nogatchewskys (2006) studie av 
asymmetriska beroendeförhållanden, Lordship och Vassalage, är en vidareutveckling av 
Nogatchewskys (2005) övergripande studie om styrning i interorganisatoriska samarbeten 
från ett beroendeperspektiv. Att Donada och Nogatchewskys (2006) studie är en fördjupning 

framgår genom att de på ett tydligare sätt specificerar vilka styrmekanismer som var 
närvarande i de studerade asymmetriska beroendeförhållandena. I Nogatchewskys studie som 

även tar upp Partnership poängterar hon de personliga relationernas och tillitens vikt. Vad 
gäller övriga styrmekanismer stannar dock beskrivningen vid att styrmekanismerna är många 
till antalet och komplexa,12 vilket kan anses vara en mångtydig och ospecificerad beskrivning. 
Därmed framgår det återigen att denna studie kan bidra till forskningen på detta område. 
 

Förväntad styrning i fallsamarbetet 
Syftet med denna studie är ju att skapa en modell över styrningen i ett interorganisatoriskt 
samarbete där båda parter är starkt ömsesidigt beroende av varandra. Detta eftersom teorin 
gällande styrning i samarbeten från ett beroendeperspektiv är outvecklad, speciellt rörande 

samarbeten där båda parter är starkt ömsesidigt beroende av varandra. För att utveckla denna 
teori är det dock av vikt att göra en genomgång av den nuvarande teorin inom styrning av 

interorganisatoriska samarbeten, vilket presenterats i detta kapitel. Genom denna genomgång 
är det möjligt att få en bild av hur styrningen i det studerade fallsamarbetet torde se ut enligt 
den befintliga teorin på området. Efter att analysen av det empiriska materialet har gjorts är 
det sedan möjligt att jämföra denna analys med vad man enligt teorin kunde förvänta sig i 

fallsamarbetet. Anledningen till att denna del är placerad sist i den teoretiska referensramen är 

                                                
12 Nogatchewskys exakta beskrivning lyder: ”Tout au long de la coopération, les dispositifs mis en place par le 

client pour contrôler son partenaire sont nombreux et complexes.” vilket kan översättas med: ”Under hela 
samarbetets gång, är de medel som kunden inför för att styra sin partner många till antalet och komplexa”. 
(Nogatchewsky 2005, s 17) 
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att detta ger möjlighet för läsaren att, utan att först ha läst fallstudien, skapa sig en bild över 
vad den nuvarande teorin säger om den fallstudie som härefter ska presenteras. I jämförelsen 

mellan denna bild och de slutsatser som dras i analysen, är det även möjligt att värdera hur 
influerade vi författare har varit under analysen av vad litteraturen beskriver att man kan 
förvänta sig i sådana här fall, i enlighet med Guba och Lincolns (1989) krav på en studies 
credibility.  

 
Med tanke på det som presenterats rörande teori kring styrning av interorganisatoriska 

samarbeten, vad kan vi då förvänta oss att möta i den empiriska studien?  
 
Ett första steg blir i detta fall att återkoppla till vad vi vet om fallsamarbetet (såsom beskrivet i 
metodavsnittet Val av fallsamarbete, s. 8). Det vi vet är att samarbetet mellan Volvo och 

Autoliv är en lång och nära relation som är av strategisk vikt för de båda parterna. Även det 
utvalda fallsamarbetet har pågått över en lång tid (sedan 1996) och produkten som produceras 

och utvecklas inom projektet är strategiskt viktig för de båda parterna. I kombination med att 
det finns få alternativa samarbetspartners inom detta område, kan vi anta att det råder ett 
ömsesidigt beroende i relationen. Detta i enlighet med Emersons (1962) och Nogatchewskys 
(2005) resonemang rörande beroende, som presenterats i avsnittet Beroende och styrning, s. 

26. Cooper och Slagmulder (2004) påpekar även att samarbeten som handlar om utveckling 
av produkter, liksom i detta fall, är en källa till beroende för kunden, vilket påverkar balansen 

i fallsamarbetet. Man kan ju även se på utvecklingskostnaden som en typ av specific asset 
som är mycket svår att flytta till en ny samarbetspartner, vilket i sin tur ökar beroendet.  
 
Enligt de teorier som har presenterats, vilken typ av styrning kan vi förvänta oss i ett sådant 

samarbete? 
 

För att diskutera vilken typ av styrning man kan förvänta sig i fallsamarbetet är det lämpligt 
att utgå från Nogatchewskys (2005) samt Donada och Nogatchewskys (2006) resonemang 
kring beroende och dess påverkan på styrningen. 
 

Är Volvo och Autoliv starkt beroende av varandra tillhör de kategorin Partnership i 
Nogatchewskys (2005) indelning i samarbeten i korrelation till parternas beroende. Enligt 

Nogatchewsky blir styrningen i ett sådant samarbete enligt Figur 7. 
 
Såsom diskuterats i avsnittet Beroende och styrning, s. 26, kan dock Nogatchewskys (2005) 
presentation av vilken styrning som används i dessa Partnerships, anses något svävande där 

styrmekanismer inte specificeras. Med hjälp av resonemanget kring vilka faktorer som 
tenderar att resultera i vilken styrmekanism, samt Donada och Nogatchewskys (2006) studie 

om Lordship och Vassalage, bör det dock vara möjligt att resonera sig fram till vilka 
styrmekanismer man kan förvänta sig i fallsamarbetet.  
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Utifrån Nogatchewskys (2005) studie är det möjligt att utläsa att tillit som styrmekanism kan 
förväntas ha en viktig roll i fallsamarbetet. Detta styrks även av Van der Meer-Kooistra och 

Vosselman (2000) resonemang kring att tillit som styrmekanism tenderar att finnas då 
samarbetet präglas av hög osäkerhet, höga switching costs, hög grad av asset specificity samt 
när mycket finns att vinna på samarbetets kontinuitet. Man kan anta att eftersom 
telematikprojektet är ett utvecklingsprojekt är osäkerheten relativt hög eftersom man under 

utveckling aldrig kan vara säker på vad resultatet blir. Att projektet har pågått under en längre 
tid, troligen med en ej oansenlig utvecklingskostnad som följd, leder sannolikt till att både 

switching costs och asset specificity är hög. På grund av att det är ett utvecklingsprojekt kan 
man dessutom anta att de har mycket att vinna på samarbetets kontinuitet. Dessa faktorer 
torde även vara några av anledningarna till varför Cooper och Slagmulder (2004) hävdar att 
utvecklingsprojekt skapar beroende i samarbeten. Där beroende grundat på dessa faktorer är 

närvarande, såsom vi kan anta är fallet i fallsamarbetet, kan man därmed anta att tillit som 
styrmekanism spelar en viktig roll.  

 
Nogatchewskys (2005) studie pekar även på att valet av samarbetspartner sker med viss 
influens från tillit och personliga relationer. Enligt hennes studie sker dock urvalet även 
genom en relativt grundlig utvärdering av samarbetspartnern vilket kan anses vara en 

hierarkisk styrmekanism. Ser man till de faktorer som tenderar att ge hierarkisk styrning finns 
ytterligare element som talar för att hierarkiska styrmekanismer är närvarande i 

fallsamarbetet. Vi har tidigare resonerat oss fram till att det borde finnas en hög grad av asset 

specificity i telematikprojektet. Detta leder i sin tur till att ett större värde riskeras i 
samarbetet, vilket torde leda till ökad appropriation concern vilket i sin tur sannolikt leder till 
att parterna vill använda sig av hierarkisk styrning i högre grad. Den höga osäkerheten ökar i 

sin tur appropriation concerns med högre grad av hierarkisk styrning som trolig följd enligt 
Gulati och Singh (1998). I likhet med resonemanget kring tillit som styrmekanism ovan, är 

osäkerhet och hög asset specificity även en grund till beroendet i samarbetet. Därmed kan 
man anta att, parallellt med ett starkt beroende i ett samarbete, torde hierarkiska 
styrmekanismer finnas. Detta är i linje med Donada och Nogatchewskys (2006) slutsatser om 
en kund i ett Vassalage-samarbete. Till skillnad från Donada och Nogatchewskys slutsats om 

Vassalage-samarbeten, antar vi dock att båda påverkar styrningen i ett Partnership (se avsnitt 
Styrning som en lösning, s. 19). På samma sätt som en starkt beroende kund inom Vassalage 

vill använda hierarkisk styrning eftersom det är effektivt som ett sätt att skydda sig mot 
opportunism från den andra parten (Donada & Nogatchewsky 2006) kan man argumentera för 
att en leverantör inom Partnership kommer att vilja att hierarkisk styrning finns i samarbetet. 
Å andra sidan bör man ta hänsyn till de författare som hävdar att tillit som styrmekanism kan 

vara betydligt effektivare än hierarkiska mekanismer i att reducera opportunism (Ouchi 1980, 
Bradach & Eccles 1989). Donada & Nogatchewskys syn (som grundas i TCE) och Ouchi 

samt Bradach och Eccles syn står därmed emot varandra. Kanske behöver dessa två syner inte 
helt utesluta varandra, vilket skulle innebära en kombination av en hög grad av både tillit och 
hierarkiska mekanismer. I detta fall är det dock viktigt att beakta Das och Tengs (1998) 
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påpekande att hierarkiska styrmekanismer i form av till exempel strikta regler kan ha negativ 
effekt på tillit i ett samarbete eftersom det kan skapa en atmosfär av misstro. Om tillit som 

styrmekanism är så viktig som resonemanget i ovanstående stycke kommer fram till, kan detta 
vara ett argument för att parterna undviker att använda alltför detaljinriktad hierarkisk 
styrning. Dessutom kan kreativitet hämmas av styrning på hur moment ska utföras (Merchant 
& Van der Stede 2007), vilket torde vara viktigt att undvika i ett utvecklingsprojekt, varför 

det är troligt att parterna tvekar inför att använda sig av sådan styrning. Därmed kan man 
argumentera för att de troligen kommer att använda sig av hierarkisk styrning, men inte i hög 

grad. Istället är det troligt att tillit som styrmekanism får en mycket framträdande roll.  

 

Är Volvo å sin sida medveten om att Autoliv är starkt beroende av dem, är det möjligt att de 
uppfattar att de har ett visst utrymme att utnyttja denna starka ställning och bete sig som en 

kund i ett Lordship-samarbete. Detta skulle kunna göra att Volvo kan söka använda sig av 
marknadsmekanismer. I Lordship-samarbeten menar Donada och Nogatchewsky (2006) att 

detta används i kombination med hierarkiska styrmekanismer som ett sätt att förstärka 
kundens ställning. Van der Meer-Kooistra och Vosselman (2000) påvisar dock att då tillit som 
styrmekanism är viktig, kommer en part som har möjlighet att utnyttja den andra inte göra 
detta. Detta eftersom kunden prioriterar att bibehålla den tillit som skapats i relationen 

(framför allt goodwill trust). Då vi enligt ovanstående resonemang dragit slutsatsen att tillit 
som styrmekanism sannolikt är viktig i fallsamarbetet, är det därför troligt att Volvo ändå inte 

kommer att söka utnyttja Autolivs beroende och använda marknadsmekanismer.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att detta resonemang har pekat på att det är troligt att tillit 
som styrningsmekanism kommer att ha en mycket framträdande roll i fallsamarbetet. Det är 

även sannolikt att Volvo söker använda sig av hierarkiska styrmekanismer till viss del. Det är 
dock oklart hur Autoliv reagerar på detta försök, men givet beroendesituationen är troligt att 

de inte kommer att acceptera en omfattande hierarkisk styrning. Vad gäller 
marknadsmekanismer är det inte troligt att dessa kommer att användas i enlighet med Van der 
Meer-Kooistra och Vosselmans (2000) slutsats att om tillit som styrmekanism är viktig 
kommer en part inte utnyttja den andra partens beroendeställning, för att bibehålla tilliten.   
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Fallsamarbetet  
I detta kapitel presenteras första delen av den empiriska undersökningen. För att tillägna sig 

den empiriska undersökningens huvudsyfte, att presentera styrningen i ett samarbetsprojekt 

mellan Autoliv och Volvo, är det av vikt att läsaren har kännedom om grundläggande 

bakgrundsinformation till fallsamarbetet. Därför kommer här en översiktlig beskrivning av 

Autoliv och Volvo att presenteras samt deras samarbete överlag. Därefter kommer det projekt 

som är studiens undersökningsobjekt att presenteras.  

 

Autoliv13 
Autoliv Inc. bildades 1997 genom att det svenska Autoliv AB slogs ihop med Morton ASP 
(Automotive Safety Products).  Vid samgåendet var Autoliv Europas då ledande 

säkerhetsbältestillverkare med verksamhet sedan 1956, medan Morton var ledande inom 
airbagtillverkning i Nordamerika.  
 
Autoliv har genom sina stora satsningar på forskning och utveckling varit först på marknaden 

med en rad nya produkter och teknologier inom bilsäkerhet. I samarbete med sina kunder, de 
flesta större biltillverkarna i världen, har Autoliv lanserat en rad innovationer, såsom 

exempelvis trepunktsbältet, Thoraxairbag och ett AntiWhiplash säte med Volvo, och 
Inflatable Tubular Structure med BMW. Autoliv är nu ledande på markanden för bilsäkerhet. 
För närvarande arbetar företaget med 2500 utvecklingsprojekt, varav de flesta är tillsammans 
med företagets kunder. 

 
Autoliv uppskattar att de har en marknadsandel i världen på 30% inom framsätesairbags, 24% 

inom sidoairbags, säkerhetsbälten 28% och elektronik 19%. Europamarknaden är Autolivs 
största med 52% av omsättningen, därefter Nordamerika och Japan. Den största kundgruppen 
är de bilmärken som ingår i Fordkoncernen och står för 21% av Autolivs omsättning. Även 
General Motors är mycket stora. Inga enskilda kontrakt14 står dock för mer än 5% av Autolivs 

totala försäljning. Dessutom utgör inget enskilt utvecklingsprojekt mer än 1% av Autolivs 
totala forsknings- och utvecklingskostnader.  

 
Den här uppsatsen kommer att fokusera på samarbetet mellan Autoliv och Volvo i ett 
specifikt projekt inom affärsområdet Autoliv Electronics. Autoliv Electronics har verksamhet 

                                                
13 Allt i detta avsnitt är hämtat från Autolivs hemsida. 
14 Ett kontrakt skapas vanligen per respektive bilmodell. Kontraktet löper vanligen över hela bilmodellens 
livslängd. En biltillverkare kan sålunda ha flera kontrakt med Autoliv, men varje individuellt kontrakt utgör 
aldrig mer än 5% av Autolivs totala omsättning. (Autolivs hemsida) 



Fallsamarbetet 

38 
 

i Frankrike, Sverige och USA med cirka 1500 anställda. Marknadsandelen för elektronik 
beräknas vara över 15 % i Nordamerika och nästan 25 % i Europa.  

 

Volvo15 
Volvo grundades 1927 och är en av två svenska personbilstillverkare. Globalt sett är Volvo en 
relativt liten biltillverkare, med en marknadsandel om cirka 1-2% på sina främsta marknader. 
I Sverige är å andra sidan ungefär var femte såld bil en Volvo. 1999 köptes Volvo av Ford 
Motor Corporation. 

 
Sedan 1956 har säkerhet varit ett av Volvos absoluta kärnområden. Inom Fordkoncernen 

fungerar Volvo som ett ”Center of Excellence for Safety”, vilket betyder att Volvos 
utveckling inom säkerhet påverkar alla andra bilmärken inom koncernen.  
 
Volvos lönsamhet och tillväxt har varit god de senaste tio åren och är idag de bästa inom 

Fordkoncernen. I början av 1990-talet såg situationen dock annorlunda och mer problematisk 
ut. Bilindustrin16 har de senaste decennierna präglats av överkapacitet och en allt intensivare 

konkurrens, vilket har lett till en omstrukturering på marknaden, med färre aktörer och även 
en ökad teknisk utveckling. (Brandes et al 2007) 
 
För att förbli konkurrenskraftiga och kunna utveckla fler bilmodeller samt erbjuda ny teknisk 

utveckling snabbare, har bolagen i Fordkoncernen blivit alltmer beroende av sina leverantörer. 
Som ett led i detta har Ford och Volvo därför satsat på att fördjupa och bygga goda relationer 

genom ett partnerprogram med sina viktigaste leverantörer, vilket förklarades av Inköparen på 
Volvo. 
 

Relationen Volvo - Autoliv 
Autoliv och Volvos samarbete sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan 1956 levererades de 
första säkerhetsbältena till Volvo, vilket blev början på en nära och långvarig relation. 

 
Trots att Volvo omsättningsmässigt är en liten kund är de en viktig kund för Autoliv, särskilt 

med tanke på deras samarbete inom produktutveckling. Tillsammans har företagen lanserat en 
mängd innovationer inom bilsäkerhet. Dessutom ligger de båda företagens kärnvärden mycket 
nära varandra, genom Volvos säkerhetsprofil. Autolivs Account Manager påpekar: 
 

                                                
15 Allt i detta avsnitt är hämtat från Volvos eller Fords hemsida om inte annat anges.   
16 Med bilindustri avses här endast personbilsindustri, ej lastbilar och övriga tunga fordon.  



Fallsamarbetet 

39 
 

…för oss är det en prestigekund, så till vida att säkerhet är deras 

motto och det ligger ju väldigt väl ihop med vad vi tänker oss, vad vi 

jobbar med, våra kärnvärden. Volvo - Autoliv är, som hand i handske. 

 
Från Volvos perspektiv är också Autoliv en viktig leverantör. Fordkoncernen har 
kategoriserat Autoliv som en ABF supplier, vilket även av Volvo benämns som preferred 

supplier, dvs. en prioriterad leverantör, som är en del av Fords ABF (Aligned Business 
Framework17) inom området säkerhetselektronik och restraints-produkter18. Det är den högsta 

möjliga nivå av samarbete eller partnerskap som en leverantör kan uppnå inom 
Fordkoncernen. Volvos Inköpare förklarar att detta betyder att de alltid är skyldiga att skicka 
en förfrågan till Autoliv när de ska göra inköp och/eller utvecklingsprojekt inom säkerhet. Att 
Autoliv är en preferred supplier menar han också innebär att även om Autoliv skulle erbjuda 

ett marginellt högre pris än andra leverantörer, så skulle de troligtvis ändå väljas. Endast ett 
fåtal andra leverantörer innehar samma klassificering som Autoliv.  

 

Fallsamarbetet - Telematikprojektet 
Som beskrivet i avsnittet ovan spänner samarbetet mellan Autoliv och Volvo över flera av 
företagens produkter och områden. För att uppnå syftet med denna uppsats har ett 
samarbetsprojekt mellan företagen inom telematik valts ut som studieobjekt. Detta 
telematikprojekt tillhör Autoliv Electronics och Volvo. Först kommer produkten som 

samarbetet arbetar med att presenteras, varefter projektets historik och produktens 
konkurrenssituation behandlas.  

 

Vilken är produkten? 
Den produkt som tagits fram i samarbetet mellan Autoliv och Volvo är en telematikenhet19 

som är integrerad i bilen. Denna fungerar som en telefon med ett antal säkerhetsfunktioner. 
Om bilen är med i en krock, till exempel, skickar telematikenheten en signal till en 
räddningscentral som då får information om bilens exakta placering. Information skickas även 
gällande vilken hastighet bilen hade vid krocken, hur många bilbälten som är fastspända och 

hur många airbags som har lösts ut. På så sätt kan räddningscentralen få en bild av krockens 
allvarsgrad och därför skicka rätt hjälp till platsen. För att kunna göra detta är 

telematikenheten utrustad med ett nödbatteri, en nödsändare, en mikrofon och en högtalare 
                                                
17 Inom Ford är Volvos R&D och inköpsavdelning involverade i en affärsmodell som kallas ABF (Aligned 
Business Framework). Syftet är att skapa en leverantörsbas för framtiden som innehåller noggrant utvalda 
leverantörer med vilka man ämnas bygga en samarbetsinriktad relation som bygger på transparans, gemensamma 
mål och ömsesidigt förtroende. (Inköparen på Volvo) 
18 Till restraints-produkter räknas airbags, sidogardiner, säkerhetsbälten, m.m.  
19 Telematik är kombinationen av datorer och trådlös telekommunikationsteknologi, som används för att skicka 
information. Internet är ett exempel på telematik, eftersom det består av ett antal nätverk med datorer som är 
sammankopplade via det trådlösa telenätet.   
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med vilken räddningscentralen kan kommunicera med dem som överlevt kraschen. 
Telematikenhetens ytterhölje är även konstruerat så att enheten klarar av en krasch, till 

skillnad från en vanlig mobil som inte klarar av den påfrestning en krock innebär. Denna 
funktion är vad Autoliv kallar e-call, eller emergency-call, medan den hos Volvo kallas Volvo 
On Call.  
 

Telematikenheten har även en b-call funktion (break down call funktion), som innebär att om 
bilen får punktering eller om bilföraren behöver någon annan typ av teknisk assistans, så finns 

en b-call knapp som sätter föraren i direkt kommunikation med ett service center. 
Telematikenheten skickar då information om bilens exakta placering, varefter service centret 
antingen kan ge assistans genom att tala med föraren via telematikenheten, eller kontakta den 
närmaste bilbärgningsfirman i närheten av bilen. Den tjänst som Volvo valt att använda 

innebär också att b-call funktionen kan användas vid akut sjukdom i bilen.  
 

I det fall att bilen blir stulen, kan telematikenheten vidare användas för att se bilens exakta 
position och på så sätt återgälda den till den rättmätiga ägaren. Information om bilens position 
skickas till service centret när bilens inbrottsalarm sätt igång, men även om bilen rör på sig 
utan att motorn är på (vilket tyder på att bilen håller på att bogseras bort). Service centret kan 

även söka upp bilen när föraren anmält nycklarna eller bilen som stulen. Denna tjänst gör att 
bilens försäkringspremie går ner. Dessutom finns ett antal nyttotjänster som till exempel att 

man via sin mobiltelefon kan skicka en kod till telematikenheten som då drar upp 
fönsterrutorna och eller låser bilen.  
 
Telematikenheten började produceras 1998 men är fortfarande en relativt ny produkt på 

marknaden. I år säljer Autoliv ungefär 50 000 telematikenheter till Volvo som kostar cirka 11 
000 kr för konsumenten. Autoliv och Volvo förväntar sig att efterfrågan ska öka de närmaste 

åren och EU-kommissionen diskuterar till exempel möjligheten att införa e-call som ett 
obligatorium i alla bilar. Marknaden är på väg att ta fart på allvar, det är en intensiv 
upprampning avseende nya förfrågningar, och de har pågående diskussioner på gång med ett 
flertal OEMs20 (både inom och utanför EU) enligt Autolivs Account Manager.  

 

Hur utvecklades projektet? 
Idén att sälja in en integrerad telefon till bilindustrin föddes i Autoliv Electronics fabrik i 

Motala då denna ägdes av ett joint venture mellan Nokia och Autoliv. Eftersom Nokia var 
delägare fanns ett fokus på kommunikationsprodukter vilket den integrerade telefonen låg väl 

i linje med. Idén såldes därefter in till Volvo 1996 och utvecklingen av produkten startade 
som ett samarbete mellan det Volvo-ägda utvecklingsbolaget VTEC och Motalafabriken, där 
VTEC utvecklade mjukvaran och Motalafabriken utvecklade hårdvaran. Volvo betalade då 

                                                
20 Original Equipment Manufacturer. Här syftar respondenten på biltillverkare.  
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även större delen av utvecklingskostnaden. De fokuserade på att skapa en basprodukt som 
sedan kunde anpassas till ny teknologi, nya användningsområden och olika kunders krav. Den 

första telematikenheten gick så i produktion 1998, samma år som Motalafabriken gick över 
helt i Autolivs ägo. Därmed ökades fokus på säkerhetsprodukter vilket även avspeglades i den 
fortsatta utvecklingen av den integrerade telefonen. I samband med detta tog också Autoliv 
över utvecklingen av mjukvarudelen från VTEC. År 2000 började så den andra generationens 

integrerade telefon att produceras, nu med tydligt säkerhetsfokus och Volvo On Call 
inkluderat. Det bestämdes dock att ytterligare utveckling skulle ske och 2005 startades 

utvecklingen av den telematikenhet som är tänkt att gå i produktion i maj 2008. Fokus ligger 
här på att leverera i princip samma funktionalitet som är i produktion idag med vissa tillägg, 
men till lägre kostnad. Nu är även ytterligare en kund inblandad i utvecklingsprocessen, 
varför Volvo nu betalar endast delar av utvecklingskostnaden.  

 

Hur ser konkurrenssituationen ut?  
Det är Autoliv som äger telematikenheten, vilket innebär att de kan sälja den till andra 

kunder. Enligt Autolivs Account Manager är funktionen inte så Volvounik att Volvo vill 
begränsa möjligheten för deras konkurrenter att använda produkten. Viktigt är dock att vara 

först ut med en funktion och få den uppmärksamhet detta för med sig. Därefter är det däremot 
positivt om konkurrenterna börjar köpa produkten eftersom detta fördelar kostnaden för 
produktionen på fler enheter. Detta var också fallet för telematikenheten, som Volvo och 
Autoliv var först med att lansera, medan Autoliv idag även har kunder utanför Ford-

koncernen.  
 

Vad gäller Autolivs konkurrenter rörande telematikområdet ses Continental som en relativt 
stor sådan, som även de är inne på bilindustrin. Gemensamt för konkurrenterna är dock att de 
är mer inriktade på infotainment

21. Konkurrenter som fokuserar på infotainment har till 
exempel byggt sin applikation på att kunden tar med sin egen telefon och kommunicerar med 

bilen via Bluetooth, vilket tar bort möjligheten att använda den som en säkerhetsenhet vid en 
eventuell krock. De konkurrenter som istället riktar in sig på säkerhet fokuserar på en enklare 

nödtelefon till lågpris, vilket skiljer sig från Autolivs och Volvos telefon som är betydligt mer 
komplex och har större kapacitet. Detta innebär till exempel att basprodukten är av hög 
kvalitet vad gäller teknologin, vilket betyder att den relativt lätt kan utvecklas med nya 
funktioner. Enligt Autolivs Account Manager finns det heller inget system på marknaden som 

är designat för att tåla krascher så väl som deras: ”Man skulle kunna säga att ingen annan är 

säkerhetsinriktad som vi”. Det system Autoliv utvecklat tillsammans med Volvo går också att 

köpa på flest marknader, då man kan köpa det på i princip alla marknader där Volvo finns.  
 

                                                
21 Infotainment är något som kombinerar information med nöje, vilket visar sig i att ordet är en kombination av 
orden information och entertainment (nöje).   
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Viktigt att poängtera är dock att även om systemet till viss del är skyddat med patent, finns 
inget skydd som säkerställer att ingen designar något som är nästintill likadant och sedan 

säljer det. Autolivs Account Manager menar här att deras skydd ligger i de lärdomar som 
dragits av de många åren utveckling av produkten, vilket minskar risken för kostsamma 
misstag. Han förklarar: 
 

”Vi har proof of concept kan man säga. Det här funkar, vi har kört det 

här nu, vi vet att det håller...det är tredje generationens system som vi 

bygger nu. När våra konkurrenter kommer med sin första generation.” 
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Styrning i fallsamarbetet  
Den följande presentationen av styrningen i telematikprojektet kommer att följa de olika faser 

som projektet genomgår. Därmed presenteras här styrningen i projektets urvalsfas, 

kontraktsfas, utvecklingsfas samt produktionsfas. Utvecklingsfasen och kontraktsfasen är till 

stor del parallella vilket man kan se i Figur 8, som illustrerar ordningsföljden av de olika 

faserna i projektet. 

 

Figur 8. Fallsamarbetets faser 
 

Urvalsfasen 
Urvalsfasen är den fas då parterna väljer att ingå samarbete med varandra. I samarbetet mellan 

Autoliv och Volvo skedde detta dels då telematikprojektet startade för första gången och dels 
då nya generationer av telematikenheten ska utvecklas. Inköparen på Volvo förklarar att 

idéerna till utveckling ofta kommer från leverantörerna och så var också fallet då 
telematikprojektet startades upp 1996. Autolivs val av Volvo som samarbetspartner grundar 
sig bland annat på att de är en ”prestigekund” som uttrycktes av Autolivs Account Manager. 
 

Då Autoliv vänder sig till Volvo med ett projektförslag, såsom då telematikprojektet startades 
upp, får de genomgå Volvos process för urval av leverantörer. Detta gäller även då en ny 

generation av telematikenheten ska utvecklas. Autolivs Account Manager påpekar i detta 
sammanhang att den förfrågan, eller RFQ (Request For Quotation) som Volvo skickar ut då 
en ny generation av telematikenheten ska utvecklas, är en grundkravsbeskrivning som är 
relativt kortfattad med vissa outvecklade idéer. Volvo är därför beroende av att Autoliv 

skickar tillbaka en relativt omfattande offert och teknisk beskrivning där man tydliggör vad 
Volvo får och inte får samt vad som är möjligt att utveckla. Detta kan de i mångt och mycket 

göra med hjälp av sina tidigare ackumulerade kunskaper om Volvo och telematikprojektet, 
men även på grund av deras utvecklings- och innovationskapacitet.  
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Offerten som ska skickas till Volvo ska följa en standardiserad offertmall med fördefinierade 
fält som inte kan anpassas efter enskilda leverantörer. När Volvo sedan väljer leverantör utgår 

de från en utvärderingsmatris som beaktar aspekter hos leverantörerna såsom deras kvalitet, 
pris, leverans av projekt i tid, erbjudande av ny teknologi, möjlighet att inkludera den 
teknologin som Volvo efterfrågar och så vidare. Just att utvärdera leverantörens 
utvecklingskapacitet och möjlighet att erbjuda ny teknologi är viktigt, då vissa krav i 

grundspecifikationen inte preciserats fullt ut.  
 

Volvo har även en avdelning som heter TMS som ansvarar för att offerterna och den 
kostnadsbild som förmedlas från leverantörerna är rimliga. Vid offereringen ber Volvo 
Autoliv om en kostnadsbild och Autoliv skickar då en kalkyl med de mest 
kostnadspåverkande komponenterna. Detta är något vi kommer att återkomma till under 

avsnittet Kontraktsfasen, s. 46.  
 

Inköparen på Volvo poängterar att urvalet är problematiskt: även om en del leverantörer kan 
erbjuda ett lägre pris, så kanske de inte alltid kan erbjuda alla funktioner som efterfrågas, eller 
teknologin som kan komma att krävas. Han hävdar att Autoliv har ett försprång på detta 
område. Autolivs produkt är redan avancerad och redo att inkludera nya funktioner. Dessutom 

menar han att Autoliv har kommunicerat med Volvo, och förmodligen även med andra 
biltillverkare, och är medvetna om vad som är på gång i framtiden, och därmed ligger i 

utvecklingens framkant. Att ha en lång tradition av forskning och utveckling och att ligga 
långt fram på teknologiområdet är något som också präglar Autoliv Electronics Motalafabrik.  
 
Leverantörens relation till, och tidigare erfarenhet med, Volvo är något som också beaktas i 

utvärderingsmatrisen. Att Autoliv har en lång historia med Volvo, har erfarenhet av projektet 
och därigenom lärt sig av misstag och framgångar samt dessutom har stor erfarenhet inom 

utvecklingsområdet är till stor fördel. Detta gör att Volvo, vid jämförelse med en annan 
leverantör, hellre väljer Autoliv. Att byta till en annan leverantör skulle också medföra stora 
kostnader, menar Inköparen på Volvo, inte minst genom lärprocessen som en ny leverantör 
skulle behöva gå igenom. Inköparen på Volvo beskriver att de är relativt låsta till Autoliv vad 

gäller telematikenheten:  
 

“From my point of view, as a purchaser, it would be very straightforward 

to replace Autoliv with somebody else, but as a matter of fact, it wouldn’t 

be. Cause then we would have to start that relationship and development 

over again.” 

  
Faktum är att Autoliv alltid har varit, och fortfarande är, ensamma om att leverera 

telematikenheten till Volvo. Att ha kvar en ensam leverantör på ett projekt så länge är 
ovanligt på företaget, menar Inköparen på Volvo. Han framhäver också att telematikprojektet 
är viktigt för Volvo. Han menar att telematikenheten har en roll i att differentiera deras 
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kunderbjudande från konkurrenternas. Volvos leverantörskontrollant påpekar också att Volvo 
är beroende av Autoliv och menar att detta i högre grad gäller på telefonsidan, än inom 

restraints.  
 
Utifrån resonemanget ovan framstår det som om Autoliv på många sätt är ett naturligt val av 
leverantör i Volvos telematikprojekt. Trots samarbetets längd och att Autoliv varit med och 

utvecklat produkten och därmed är i en fördelaktig situation gentemot Volvo, har Volvo dock 
valt att ibland skicka ut offertförfrågan till fler leverantörer än Autoliv. Det handlar om att 

sätta press på Autoliv så att de inte ser relationen som en självklarhet. Inköparen på Volvo 
förklarar: 

“We need to make sure that Autoliv is competitive” 

 

Autolivs Account Manager framhäver även att det inte är självklart att Autolivs produkt väljs 
till alla bilmodeller och att affären kan ta stopp på olika nivåer. Han beskriver urvalet som en 

komplex process där flertalet hierarkiska nivåer på Volvo och Ford är inblandade. Dels måste 
förslaget först godkännas av avdelningen som jobbar med den specifika bilmodellen som 
förslaget rör, sedan går beslutet till en styrgrupp, som består av individer från inköp, teknik, 
produktplanering och produktcykelplanering. Sedan måste Volvo i sin tur sälja in det till Ford 

i en så kallad ”Global Council Group” där det slutgiltiga godkännandet tas. Autolivs Account 
Manager menar att samtliga grupper måste övertygas och att beslutet till hög grad beror på 

hur de olika individerna ser på Autoliv i sammanhanget. Därför gäller inte bara det personliga 
förtroendet mellan projektgruppernas medlemmar, utan även det förtroende för Autoliv som 
helhet som finns hos individer på olika hierarkiska nivåer på Volvo. Autolivs Account 
Manager framhäver att han tror att det generellt i industrin finns olika bilder och förtroende 

för Autolivs olika verksamheter. Han tror att Autolivs restraints verksamhet, det vill säga 
airbags och säkerhetsbälten, ses som världens bästa, men att elektroniken inte möts av samma 

förtroende. Han framhäver dock att Autoliv har lyckats inom Fordkoncernen och att de har ett 
högt förtroende där, men också att de hela tiden måste arbeta hårt för att bibehålla det: 
 

”Där finns det dels en gammal relation i botten och sedan finns det ett 

förtroende. Hela den här businessen bygger på att du kan bygga upp ett 

förtroende och att du levererar, att du håller vad du lovar och levererar i 

tid hela tiden. Om du bara gör det, då har du kvalificerat dig för att vara 

med. Missköter man sig det minsta alltså, då hänger man på en skör tråd.”  
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Kontraktsfasen 
När Autoliv och Volvo har valt att ingå samarbete med varandra, startar en ny fas som går ut 

på att skriva de kontrakt som ska reglera samarbetet. Denna fas består av en 
förhandlingsprocess som präglas av parternas förhandlingskraft, vilket här kommer att 

beskrivas efter att de olika avtalen och deras funktion förklarats.  
 

Avtalen 
Avtalen i samarbetet utgår ifrån de standardavtal som tillämpas vid kontrakt med leverantörer 
inom Fordkoncernen. Dessa avtal är mycket omfattande och detaljerade. Autolivs Account 
Manager framhäver att skillnaden mellan avtalen med Volvo innan och efter Ford kom in i 
bilden, är relativt stor, i den meningen att de tidigare stiftades i mer vänskaplig anda, medan 

man under Ford har mer fokus på att skapa heltäckande och detaljerade kontrakt. De 
detaljerade och heltäckande avtalen har införts av Ford bland annat för att på ett enhetligt sätt 

hantera den risk som finns om ett samarbete skulle misslyckas, enligt Inköparen på Volvo. 
För att bibehålla enhetligheten accepteras inte ändringar i standardavtalet, men det är möjligt 
att bifoga bilagor.  
 

Det första avtal som träffas kallas för ett sourcing agreement. Här beskrivs de övergripande 
mål som ska uppnås i samarbetsprojektet. Detta innefattar till exempel en beskrivning av den 

produkt som ska tas fram eller produceras med beskrivningar av hur en Volvo-produkt ska se 
ut. De funktioner som produkten ska ha beskrivs även, men viktigt att poängtera är dock att 
mycket inom detta område hålls öppet och kvarstår att besluta om under 
utvecklingsprocessen. Vidare fastställs mål för produkt-, verktygs- och utvecklingskostnaden, 

med krav på årliga kostnadsreduceringar (3-5%). Sourcing agreement innebär en 
överenskommelse om att parterna ska ingå ett samarbete för att utveckla en viss produkt.  

 
Efter att sourcing agreement har skrivits på, börjar Volvo ge Autoliv finansiella medel för att 
starta utvecklingen av produkten vilket innebär att Autoliv kan påbörja utvecklingsfasen. I sitt 
arbete utgår Autolivs projektteam från den grundspecifikation som skapats genom 

offertprocessen i urvalsfasen. Det är ett övergripande ramverk som reglerar de funktioner som 
den färdiga produkten ska innehålla. Ofta bottnar dessa tankar i leverantörernas, och Autolivs, 

förslag som uppkommit i andra utvecklingsprojekt och som har kommunicerats till Volvo 
enligt Inköparen på Volvo. Volvos marknadsföringsavdelning och programavdelning som 
formulerar idéer för de olika bilmodellerna som påverkar även de grundspecifikationen till 
viss del.  

 
Som tidigare nämnts är dock grundspecifikationen relativt ospecificerad i det initiala skedet. 

Autolivs projektledare påpekar också att eftersom vissa funktioner och idéer inte är 
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färdigutvecklade vid början av ett utvecklingsprojekt, kvarstår att vidareutveckla och senare ta 
beslut om vissa kravspecifikationer. Parallellt med utvecklingsprocessen pågår med andra ord 

en förhandling mellan Volvo och Autoliv, vilken kommer att beskrivas ytterligare i nästa 
avsnitt, Förhandlingsprocessen. Denna förhandling resulterar i ett slutgiltigt target 

agreement. I detta kontrakt specificeras alla detaljer gällande produkten samt hur den ska tas 
fram och produceras. Avtalet är vanligen flera 100 sidor. En prognostiserad volym skrivs 

likaså in i kontraktet, men det lämnas ingen garanti för leverantören att denna volym kommer 
att nås. Här måste leverantören använda sin kunskap om branschen för att bedöma rimligheten 

i prognosen. Vidare fastställs hur framtagningen av produkten ska gå till. Detta innefattar till 
exempel en beskrivning av hur leverantörer ska arbeta när de arbetar med Volvo, exempelvis 
enligt APQP (Advanced Product Quality Planning)22 som är en referensmanual som reglerar 
hur utvecklingsprocessen ska genomföras. I denna inkluderas till exempel tidpunkter för 

avrapportering och när vissa dokument ska översändas.  
 

I kontraktet finns ingen klausul som reglerar skadestånd om leverantören inte levererar i tid 
under utvecklingsfasen eller i produktion, vilket kan förekomma hos andra OEMs. Skulle det 
dock ske i produktion startar en förhandling mellan leverantören och Volvo. Hittills har det 
dock inte hänt att Autoliv misslyckats att leverera i tid när de gått i produktion. 

 
Volvo kräver dessutom att deras leverantörer ska vara kvalitetscertifierade enligt 

ISO/TS16949:2002, som i stort sett alla inom bilindustrin arbetar med. Denna certifiering 
ställer krav på ständiga kvalitetsförbättringar i produktionsprocessen och specificerar till 
exempel att utbildning av personal måste ske och att riskanalyser måste göras. Volvo kräver 
även att leverantören använder miljöcertifikatet ISO 140001:04, som bland annat kräver att en 

miljöpåverkansbedömning över produktens livscykel görs, samt att materialet i alla 
produktens delar specificeras.  

 
I kontraktet med Autoliv avgörs även att Volvo betalar för den kundspecifika anpassning som 
krävs av produkten på bilmodellnivå. Detta innebär att Volvo även får betala för den 
kundunika utrustning som krävs i fabriken, medan generell utrustning, som används till andra 

produkter, ingår i produktens styckpris via ett pålägg. Den kundspecifika utrustningen skulle 
Volvo i teorin kunna komma och hämta eftersom de har betalat den och äger den. I praktiken 

skulle det dock vara mycket svårt att flytta den eftersom den är för anpassad till Autolivs 
produktion. Autolivs Account Manager förklarar: 
 

                                                
22 APQP (Advanced Product Quality Planning) är en standardiserad produktutvecklingsprocess för Ford, GM, 
Chrysler och deras leverantörer. Enligt AIAG (the Automotive Industry Action Group), så är syftet med APQP 
att:  “produce a product quality plan which will support development of a product or service that will satisfy the 

customer.” APQP processen behandlar alla processer inom produktutveckling, från det initiala designskedet till 
tester och utvärderingar som skall utföras fram till den slutliga produktionsstarten och finns beskriven i AIAG 
manualen nr 810-358-3003 (the AIAGs hemsida)  
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”Vissa saker är nästintill omöjliga att flytta och vissa saker går ju att 

flytta, men det är ju en viss ansträngning som ska till… Frågan är om det 

är ekonomiskt försvarbart.”  

 

Förhandlingsprocessen 
Det kontrakt som skrivs är ett resultat av en förhandlingsprocess. Under processen 
kommunicerar Volvo ett målpris, varefter Autoliv presenterar vilken produkt de kan göra för 
det målpriset. I ett tidigt stadium bestäms en maximal kostnad för produkten på Volvo. Allt 
eftersom utveckling och design sker får man så småningom fram en verklig kostnad, som 

ibland överstiger den maximala. Kommersiella diskussioner sker därför kontinuerligt i 
utvecklingsprocessen mellan Autolivs utvecklingsprojektgrupp, Account Manager och Volvos 

utvecklings-, konstruktions- och inköpsavdelning, kring olika tekniska specifikationer som 
ska färdigställas kring funktionaliteter och kostnader. Ofta måste de hitta ett sätt att sänka 
kostnaderna för en teknologi eller funktion, vilket kan innebära en trade-off mellan 
funktionalitet och kostnad. Volvos inköpsavdelning kan också ibland försöka hitta synergier 

med andra projekt och bilmodeller på Volvo, utifall kostnaden blir för hög att bära för ett 
enskilt bilprojekt.  

 
Autolivs Account Manager förklarar här att Volvo i förhandlingsprocessen strävar efter att 
specificera så lite som möjligt i kontraktet gällande produkten för att skapa möjligheter för 
dem att ändra funktioner eller utseende i ett senare skede. Volvo förväntar sig också att 

Autoliv ska göra mer än det som står i kontraktet och anser också att Autoliv gör mycket mer 
än det som avtalats om. Från Autolivs sida söker man å andra sidan att kräva så mycket 

specificering som möjligt när det kommer till vad produkten ska innehålla, men framför allt 
vad som inte kommer att ingå. De menar att en stor anledning till att projektet kostar mer än 
planerat eller tar längre tid, är att de försöker göra mer än det som stod i kontraktet, varför de 
alltid försöker hålla sig till det som där specificerades. Autolivs Account Manager beskriver 

förhandlingen mellan honom och Volvos inköpare på följande sätt: 
 

”Det är vårt jobb att se till det bästa. Han ska göra det bästa för Volvo 

och jag ska göra det bästa för Autoliv och det är inte alltid det går hand i 

hand.”  

 

Inköparen på Volvo förklarar samtidigt att det ligger i de båda företagens intresse att göra så 
mycket utveckling som möjligt: för Volvos del eftersom de tror att nya och fler funktioner gör 

att de kan attrahera fler kunder och för Autolivs del eftersom nya produkter har högst 
vinstmarginal. Samtidigt som Autoliv vill behålla en så rimlig marginal som möjligt krävs de 
dock på årliga kostnadssänkningar av Volvo.  
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Som nämndes i avsnittet Urvalsfasen vill Volvo under offereringen se de kalkyler som ligger 
till grund för Autolivs prisförslag. Autoliv skickar också en kalkyl där de 10 dyraste 

komponenterna specificeras, vilka enligt Autolivs Account Manager täcker 80% av 
produktvärdet. Han berättar även att Volvo i regel tillåter att Autoliv tjänar lika mycket som 
Volvo själva gör, men i kalkylen som skickas specificeras dock inte Autolivs marginal. 
Account manager menar emellertid att de ”har ju inga hemligheter egentligen. Jag känner att 

de har full koll på det de behöver veta.” Han hänvisar till avdelningen TMS, vilken också 
nämndes i avsnittet Urvalsfasen, där personer som arbetat länge i branschen gör en 

bedömning av rimligheten i kalkylerna som skickas till Volvo. Inköparen har heller ej rätt att 
lägga en order hos en leverantör innan TMS har godkänt kalkylen. Enligt Autolivs Account 
Manager går det därför inte att gömma några kostnader: 
 

”De kommer komma ganska rätt i sin bedömning och de vet lika väl som 

vi vad det kommer kosta”. 

 
Volvo å andra sidan är inte nöjd med att de inte får se mer detaljerade kalkyler, vilket andra 
leverantörer är mer öppna med enligt Inköparen på Volvo. Han förklarar att han tror att det 
har att göra med Autolivs företagskultur. De skulle till exempel vilja få en detaljerad Bill of 

Materials för att se vad de olika komponenterna kostar och se var Autolivs botten ligger. 
Inköparen på Volvo menar att detta försvårar för dem under förhandlingarna om de årliga 

kostnadsreduktionerna. Han förklarar att samtidigt som det är viktigt för Volvo att sänka 
kostnader, är det även viktigt att leverantörerna inte går i konkurs, vilket skulle innebära stora 
förseningar och produktionsstopp. Då Autoliv inte ger dem några detaljerade kalkyler blir det 
svårt för Volvo att veta hur hårt pressade Autoliv är. Inköparen på Volvo förklarar: 

 
“.. it becomes difficult. We don’t know how much we’ve stretched them.”  

 
Samtidigt erkänner han att de använder informationen från kalkylerna i framtida offert- och 
kostnadsförhandlingar, vilket de inte kan göra i Autolivs fall eftersom de inte känner till deras 
botten. Samtidigt menar Autolivs Account Manager att Volvo inte efterfrågar att se Autolivs 

kalkyler, annat än i offertfasen. 
 

Förhandlingskraft  
Under förhandlingsprocessen blir de båda parternas förhandlingskraft tydlig. En gruppchef för 

inköp på Volvo förklarar att Volvo generellt sett inte är pristagare och har mycket stark 
förhandlingskraft, men när det kommer till Autoliv är fallet annorlunda. Inköparen på Volvo 

förklarar att när det kommer till förhandlingskraften hos Volvo och Autoliv på 
telematikområdet ”we are about equal”. Detta beror enligt honom på hur viktiga de båda 
företagen är för varandra: 
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“On the Autoliv side they’re a company that makes security and safety 

products, hmm.. And on the Volvo side, safety is one of our key things 

that we sell vehicles for. If we can’t offer a good telematics unit, then... 

In both cases I mean, what do Autoliv do? Do they only make airbags? 

What does Volvo do? Do they only make really solid cars? There’s 

that aspect to it. So on that level, when you talk about their business 

versus Volvo’s business, we are on even key.”  

 

Vidare berättar Inköparen på Volvo att de tar hänsyn till hela Autolivs relation med hela 
Volvo när de förhandlar med Autoliv, inte i det dagliga arbetet men i större förhandlingar. 
Han förklarar att även om Autoliv Motala Electronics har en liten omsättning är hela Autolivs 
omsättning i samarbeten med Volvo så stor att det påverkar Autolivs förhandlingskraft inom 

telematikområdet.  
 

Autolivs Account Manager säger att han upplever att upphandlingarna i branschen är mycket 
hårda och att han inte känner att de har ett starkare läge än billtillverkarna rent generellt. Han 
förklarar att avtalen är hårda och detaljerade och att en leverantör i regel har få rättigheter och 
många skyldigheter. Samtidigt menar han att när man är stor, som Autoliv, eller exempelvis 

Bosch, så kan man alltid tacka nej till en affär om villkoren är för hårda:   
 

”Om du är stor, som t.ex. Autoliv eller Bosch då, så kan man ju alltid 

säga: ’nej, den här businessen tar vi inte till de här villkoren, för det 

går inte’… och det har hänt att vi tvingats till att tacka nej.” 

 

Autolivs Account Manager påpekar också att eftersom förhandlingar mellan Volvo och 
Autoliv pågår kontinuerligt i princip ända fram till produktionsstart i och med att vissa 

kravspecifikationer inte definieras förrän i utvecklingsfasen blir det ett givande och ett 
tagande i sig att hantera avtalstillägg. Han poängterar att de måste vara smarta och lägga upp 
förhandlingen så att de står emot Volvos krav, för när produkten gått i produktion ruckar inte 
Volvo på några villkor, utan kräver enbart Autoliv på kostnadssänkningar. Han framhäver att 

det är i utvecklingsfasen som Autoliv kan påverka.  
 

Förtroende 
Något som även påverkar förhandlingen under avtalsfasen är förtroendet mellan parterna 

uppger personer både på Volvos och Autolivs sida. Inköparen på Volvo beskriver också att 
förtroendet är stort för Autoliv Electronics i Motala, på grund av den långa historia de har 

med Volvo och den erfarenhet de har inom utvecklingsområdet.   
 
Autolivs Account Manager påvisar även att förtroende är mycket viktigt och går till och med 
så långt som att säga att: 
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”Förtroendet är ultraviktigt. Han (Inköparen på Volvo) måste veta att han 

kan lita på att om jag säger någonting så gör vi som vi har sagt, och vi ser 

till att uppfylla det vi har lovat. Det är det det hänger på.” 

 
Därmed pekar han på vikten av det personliga förtroendet mellan de som är involverade i 

förhandlingen. Han påpekar dock att även om det personrelaterade förtroendet är essentiellt, 
är även förtroendet för Autoliv som helhet viktigt för att man ska få kraft i förhandlingen. 

 

Utvecklingsfasen 
Så snart ett sourcing agreement är påskrivet, sätts ett projektteam på Autoliv samman för att 
starta utvecklingen av den efterfrågade produkten. Detta består av en projektledare, 
designansvariga samt flertalet utvecklare av mjukvara och hårdvara. Även 
kvalitetsavdelningen på Autoliv är inblandad i utvecklingsprocessen och har representanter i 

projektteamet, som har till uppgift att följa upp kvaliteten men också komma med 
förbättringsförslag, som Autolivs kvalitetsansvariga menar ofta kommer från andra 

utvecklingsprojekt på Autoliv, där andra produkter har framtagits. Från Volvos sida finns 
också ett projektteam som består av konstruktionsansvarige och personer ansvariga för hård- 
och mjukvara, vilka i sin tur har kontakt med marknad och inköp samt de olika bilprojekten.  
 

Enligt Volvos konstruktionsansvarige är samarbetet mellan Volvo och Autoliv i 
utvecklingsfasen upplagt som så att projektgruppen på Autoliv själva är relativt fria att 

genomföra utvecklingen, medan projektgruppen på Volvo arbetar för att tidsplanen ska hållas 
och utför tester för att bekräfta att kravspecifikationen uppfylls. Trots att Volvo och Autoliv 
inte arbetar sida vid sida i ett gemensamt utvecklingsteam är dock interaktionen mellan 
företagen frekvent, vilket kommer att beskrivas nedan.  
 

Rutiner i utvecklingsprocessen 
Inköparen på Volvo hävdar att utvecklingsprocessen är relativt standardiserad. Som nämndes 
i avsnittet Kontraktsfasen, kräver Volvo i avtal att utvecklingsprocessen skall följa APQP. I 

denna finns också särskilda föreskrifter från Ford vilka steg utvecklingsprocessen ska följa, 
samt vilka roller och ansvar de olika parterna ska ha.  

 
Inom Volvo tillämpas en APQP-rapportmodell som leverantören laddar ner och på ett ganska 
enkelt och automatiserat sätt kan de uppdatera sitt läge en gång i månaden och skicka in till en 
databas. Volvo vill att leverantören ska förmedla så mycket information som möjligt, då det 

underlättar för dem att veta när de behöver ge extra stöd i utvecklingsprocessen. Autolivs 
projektledare framhäver dock att de inte visar andra dokument än de kvalitetsrelaterade för 
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Volvo, vilka oftast tillhör APQP processen och dess projektsteg. Han påpekar att han inte 
delger Volvo Autolivs kalkylinformation på detaljnivå. Han menar dock att Volvo, i och med 

att Autoliv visar vilka komponenter som används konstruktionsmässigt, kan få en 
övergripande vetskap om Autolivs kostnadsläge, även om denna brister på detaljnivå.    
 
Genom APQP kräver Volvo också att en systematiserad riskanalys, FMEA (Failure Mode 

and Effect Analysis) ska genomföras i utvecklingsprocessen från det att en idé utvecklats, tills 
produkten gått i serieproduktion. En utvärdering görs av Autoliv angående potentiella 

problem som kan uppstå, orsak till problemen och de effekter de kan medföra, gällande 
produktens mjukvara, hårdvara och design, och vilka åtgärder som ska vidtas för att reducera 
detta. Genom FMEA processen fastställs bland annat produktionsprocessens utformning. 
FMEA analysen görs av Autoliv, men gås igenom och granskas av Volvo. När systemet är 

färdigutvecklat gör även Volvo en FMEA-analys där Autoliv också bidrar med input. 
Autolivs projektledare påpekar att det är på tapeten att införa mer omfattande FMEA-analyser 

på Autoliv, då många andra kunder har krav på detta, varför det är inkorporerat i Autolivs 
egen produktutvecklingsprocess. 
 
Vid olika milstolpar i processen skickar Autoliv saker till Volvo för testning, där de verifierar 

om målen har uppnåtts eller om något behöver förbättras eller förändras. Det handlar ofta om 
detaljerade verifikationer och tester som gäller både mjukvara och hårdvara, exempelvis 

strålningskrav, som måste godkännas innan produkten kan gå i produktion. Detta händer 
kontinuerligt i utvecklingsprocessen vid de olika milstolparna och är ett ständigt bollande 
fram och tillbaka mellan Volvo och Autoliv, där komponenter eller funktioner läggs till, 
förändras eller tas bort. Processen är en gemensam verifiering där man ser till att 

kravspecifikationen som arbetats fram uppfylls och där man redovisar resultat hela tiden, 
förklarar Autolivs kvalitetsansvarige. 

 
Autoliv har en representant som sitter på Volvo i syfte att hantera testning, delutredningar och 
administration. I denna process fylls därmed också en viktig funktion genom att denna person 
också kommunicerar till Autoliv vad som fungerar och inte fungerar, menar Autolivs 

projektledare. Volvo utvärderar också kontinuerligt huruvida utvecklingen ligger i fas med de 
planerade deadlines som har satts upp från början. Om Autolivs utveckling inte ligger i fas 

med planeringen så sätter Volvo större press på dem och kräver åtgärder, vilket Autolivs 
projektledare har stor förståelse för. Han menar att det dessutom ökar engagemanget och 
känslan av att de är ett integrerat team. Han förklarar: 
 

”Så länge man jobbar på och visar bra progress så är det inga 

bekymmer. Men om det blir problematiskt och saker och ting inte 

fungerar, då är det ju naturligt att det blir hög fokus och press och så 

va. … Det är mera en känsla av att vi jobbar ihop alltså.”  
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Autolivs projektledare påpekar att det inte finns några formella bestraffnings- eller 
belöningsmekanismer från varken Autolivs eller Volvos sida om man levererar, eller inte 

levererar, i tid. Bestraffningen eller belöningen sker snarare på en personlig nivå, när de 
inblandade i projektet uppmuntrar eller anmärker på varandra. Volvos konstruktionsansvarige 
framhäver också att det inte finns några formella bestraffningsmekanismer, som t.ex. 
bötesklausuler i avtal, däremot menar han att en form av bestraffning är att den betalning som 

Autoliv får vid olika milstolpar i utvecklingsprocessen, förskjuts i och med förseningar. 
Dessutom menar han att om Autoliv inte hinner klart i tid, eller om produkten inte uppfylles 

kravspecifikationerna, så fokuserar de på Autoliv, genom att ligga på genom mer frekvent 
kontakt och att fråga hur det går. Volvos konstruktionsansvarige påpekar att det är vanligt att 
tidsramarna inte håller vilket är naturligt då utvecklingsprojekt är komplexa. 
 

De krav som Volvo ställer på Autolivs utvecklingsprocess framhävs av Autoliv som 
allmängiltiga i branschen. Därför har företaget utvecklat en egen utvecklingsprocess, där man 

har samlat upp de krav som samtliga kunder har, för att Autoliv ska hålla en hög allmän 
standard, och ligga i framkant på utvecklingsområdet, vilket ligger i Autolivs eget intresse. Då 
Autoliv och Volvo arbetar så nära varandra i telematikprojektet har vissa rutiner vuxit fram i 
samarbetet. Utöver dagliga diskussioner över telefon och epost, skickar exempelvis Autolivs 

projektledare en statusrapport till Volvo, som diskuteras parterna emellan. Detta är något som 
vuxit fram över tiden i samarbetet och innehåller bland annat tidsplan och uppföljning av 

denna, samt genomgång av tester och felrapporter. En annan rutin som vuxit fram under 
utvecklingsprojektets gång är den veckovisa avstämningskonferens som parterna håller där 
alla outredda problem diskuteras igenom. Olika individer medverkar beroende på vilken fas 
utvecklingen är i, men Autolivs Account Manager, Projektledare och designledare, Volvos 

Konstruktionsansvarige och personer från hårdvaru- och mjukvaruutveckling medverkar i 
stort sett alltid. 

 

Samarbetsklimatet i utvecklingsprocessen 
Trots detaljerade processbeskrivningar av utvecklingsprocessen i avtal samt frekvent kontakt 

och rapportering såsom beskrivits ovan, upplever Autoliv inte att Volvo styr deras handlande 
på detaljnivå. Autolivs projektledare framhäver att i detta avseende skiljer sig Volvo från en 
del andra kunder, som ofta ställer krav på att standardprocesser skall följas och hur agerande 
ska ske i olika situationer, särskilt vid eventuella problem. Han menar att med Volvo är det 

framförallt tekniska resultat och ett gemensamt engagemang som gäller, inte exakt hur man 
når uppsatta mål och löser problem. Han beskriver: 

 
”Om man jämför med andra kunder så är det många som fokuserar på hur 

vi jobbar och tittar på hur vi jobbar processrelaterat och så, men det fokuset 
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har inte Volvo riktigt... Från Volvo är det mera: ’Nu ska vi lösa det här 

problemet tillsammans och hur gör vi för att komma vidare’.”  

 
Också Volvos konstruktionsansvarige beskriver att han ser det som att hans arbete främst går 
ut på att kontrollera att milstolparna i utvecklingsprocessen följs och att man levererar det 
man lovat. 

 
Både Autolivs projektledare och Volvos konstruktionsansvarige hävdar att interaktionen 

mellan Volvo och Autoliv är så frekvent och öppenheten så stor, att Volvo hela tiden är 
medvetna om var de står i projektet och vilka problem som råder, vilket de framhäver är en 
förutsättning i en så tidspressad bransch som bilindustrin. Det sker en kontinuerlig interaktion 
mellan företagen. Man kommunicerar i princip dagligen för att stämma av idéer, möjligheter, 

svårigheter och framsteg och det är ett ständigt givande och tagande från båda parter. Volvos 
konstruktionsansvarige påpekar att interaktionen med Autoliv är frekvent särskilt i senare 

stadiet av utvecklingsprocessen, där de befinner sig nu. Detta är naturligt då de är i ett stadium 
nära produktionsstart, då mjukvara och hårdvara ska kopplas samman. I och med att 
telematikenheten är en komplex produkt är det ofta problem i det här stadiet av 
utvecklingsprocessen, vilket han menar är naturligt. Han förklarar också att deras frekventa 

kontakt gör att han redan vet vad som kommer att stå i de rapporter Autoliv ska skicka, varför 
han inte känner behov av att kontrollera dem.   

 
Samtidigt påpekar Autolivs projektledare att Volvo inte styr hur det interna arbetet på Autoliv 
ska gå till, vilket kan förekomma med andra kunder. Volvo litar på att de ska lösa problem på 
bästa sätt själva, utan Volvos inblandning på detaljnivå. Han framhäver också att han tror att 

denna tillit är personberoende. Volvos Konstruktionsansvarig har arbetat länge i projektet, 
och har även haft tidigare erfarenhet tillsammans med Autoliv, vilket Autolivs Projektledare 

tror kan vara av betydelse. Han menar också att han tror att Volvos medarbetare har ett stort 
förtroende för projektgruppen på Autoliv och säger:  
 

”På personlig basis skulle jag tro att de har ett ganska stort förtroende 

för oss… Det finns folk som de har haft kontakt med länge, där jag är 

ganska säker på att de känner, att har vi honom där, så kommer det lösa 

sig.”  

 
Volvos konstruktionsansvarige poängterar att Autoliv i nuvarande utvecklingsprojekt av 
telematikenheten tagit över utvecklingen av mjukvara från VTEC. I och med att Autoliv inte 

haft erfarenhet av mjukvaruutvecklingen av denna enhet tidigare har det varit en lärprocess. 
Han menar att det fortfarande finns en förbättringspotential på mjukvarusidan, men hävdar 

samtidigt att han ser Autoliv som kompetenta både inom hårdvaru- och 
mjukvaruutvecklingsområdet.  
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Autolivs projektledare beskriver också att samarbetsklimatet mellan Autoliv och Volvo är 
bra. Vissa i projektet har varit med en längre tid och andra kortare vilket ger en bra blandning 

av erfarenhet och nya idéer. Individerna umgås inte privat, men relationen dem emellan 
beskriver han som nära. Att de inte umgås privat menar Volvos konstruktionsansvarige beror 
på att de inte hinner, då det är för hög arbetsbelastning i branschen. Autolivs projektledare 
framhäver också att han i sin tur har ett stort förtroende för Volvo då de tar saker och ting på 

allvar och är måna om att driva saker och ting på ett praktiskt och konstruktivt sätt. Han 
påpekar att förtroende är av stor vikt i samarbetet mellan Autoliv och Volvo och att det har 

en påverkan på samarbetsklimatet. Ett eventuellt tappat förtroende resulterar i ökade krav och 
kontroller, förklarar han.  
 

Produktionsfasen 
En tid efter att produkten gått in i serieproduktion lämnar utvecklingsprojektgruppen över 
ansvaret till produktion. Innan detta inträffar genomförs dock en provserie i produktionen för 
att kontrollera att allting fungerar som det ska. Autolivs kvalitetsansvarige förklarar att vid 

detta tillfälle är samtliga involverade parter från Volvo och Autoliv närvarande, bland annat 
från inköp, projektledare och kvalitetssidan, för att verifiera att man säkerställt produktionen 

så att allt fungerar som överenskommits, till exempel att Autoliv har kapacitet att leverera 
samt att designen är fryst.  
 
När produkten gått in i serieproduktion kontrolleras att produktionen följer de specifikationer 

och processteg som framgår av Volvos kravspecifikationer i avtalet och som också 
framarbetats under utvecklingsprocessen. I och med att man i utvecklingsprocessen säkerställt 

att kravspecifikationen vad gäller produktens mjuk- och hårdvara är uppfyllda, fokuserar 
kontrollerna i produktionsfasen främst på att kontrollera att Autoliv lever upp till det som 
överenskommits vad gäller leveransprecision och kvalitet vad gäller slutprodukten som 
levereras, förklarar Autolivs kvalitetsansvarige.  

 
Även i produktionsfasen sker dock en kontinuerlig interaktion mellan Volvo och Autoliv, 

främst via Volvos leverantörskontrollant, som är Volvos kontaktperson gentemot 
leverantörerna i produktionsfasen och således fungerar som en länk mellan företagen. 
Leverantörskontrollantens arbete är att stötta leverantören i arbetet och se till att de krav som 
Volvo ställer på bland annat kvalitet och leveransprecision uppfylls.  
 

Rutiner i produktionsfasen 
Som nämndes ovan består kontrollen från Volvo under produktionsfasen främst i att 
säkerställa leveransprecision och kvalitet på de levererade produkterna och att Volvo endast 

gör en slutkontroll sedan enheterna levererats till deras fabrik och monterats. Autoliv har med 
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andra ord eget ansvar för att kontrollera produkterna i den löpande produktionen. Autolivs 
kvalitetsansvarige framhäver också att det är Autoliv som beslutar hur dessa tester ska gå till, 

men att man väljer att redovisa detta för Volvo och kontinuerligt uppdatera dem på resultaten.  
 
För att kontrollera Autolivs leveransprecision samt kvaliteten på de levererade produkterna 
har Volvo ett övergripande system som kallas SIM-systemet, som används för att kontrollera 

samtliga leverantörers kvalitet och prestation. Det är framförallt Volvos fabriker, till vilka de 
olika leverantörerna levererar komponenter, som kontinuerligt uppdaterar systemet. 

Information lagras inom en mängd områden som rör leverantörernas prestation, till exempel 
antal fel i levererade produkter till fabrik i den löpande produktionen, leveransprecision (om 
produkten levererats i rätt tid, rätt antal och med rätt märkning etc.), samt antal reservdelsfel 
och antal reklamerade enheter från slutkund. Om det händer att en billeverans måste stoppas 

på väg till kund på grund av ett fel i Autolivs produkt, registreras även detta i systemet. 
Inköparen på Volvo framhäver också att Volvo har rätt att kräva Autoliv på ersättning för 

kostnader som uppstår för att reparera eller uppdatera sålda bilar, om felet kopplas till 
Autoliv, och att leverantören därför vanligen är uppmärksam på sådana registreringar i 
systemet. En utredning tillsätts i så fall för att undersöka var felet uppstått och vem som är 
ansvarig vilket ofta leder till en ganska nervös stämning hos leverantörerna.  Både Volvo och 

Autoliv framhäver dock att fokus vanligen ligger på eventuella fel i den löpande 
produktionen, samt på Autolivs leveransprecision. Samtliga parter, t.ex. Volvos inköpare och 

leverantörskontrollant, samt Autolivs kvalitetsansvarig och Account Manager, har möjlighet 
att kontinuerligt gå in i systemet och titta Autolivs prestation, men en gång i månaden 
automatgenereras en sammanfattande rapport som ger en översikt av Autolivs prestation den 
senaste månaden. För att parterna ska få del av denna rapport krävs att de aktivt loggar in i 

systemet. Volvos leverantörskontrollant har som vana att gå igenom denna rapport en gång i 
månaden men håller löpande ett öga på fabrikernas felrapporter. Volvos inköpsavdelning tar 

inte del av rapporten på samma löpande basis, utan uppmärksammas bara vid stora avvikelser 
från det normala.   
 
Vid större fel eller avvikelser kräver Volvo att Autoliv gör en rapport, eller utredning 

angående vad som gått fel, som måste inlämnas senast 24 timmar efter att problemet 
upptäckts.  I rapporten måste Autoliv inkludera en mängd detaljer, t.ex. en detaljerad 

beskrivning av felet, och vilka omedelbara åtgärder man planerar att sätta in, samt även hur 
man planerar att lösa problemet på längre sikt. Rapporten skall skickas till Volvos fabrik, 
inköpsavdelning och kvalitetsorganisation. Ibland kan en mer omfattande utredning, både hos 
Autoliv och Volvo, krävas för att utreda och avhjälpa felet. En utredningsgrupp med 

representanter från både Volvo och Autoliv måste därför ibland tillsättas.   
 

Genom SIM-systemet poängsätts Volvos leverantörer för en certifiering som kallas Q1. Detta 
är en form av kvalitetsstämpel, där krav ställs på stabila processer, miljö, kvalitet, samt en god 
trend när det gäller leveranserna. I SIM-systemet jämförs olika parametrar mellan alla Volvos 
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olika Q1-leverantörer och de olika leverantörerna poängsätts i relation till varandras 
prestation. Autoliv kan kontinuerligt följa sin poängsättning och hur väl de ligger till för att 

uppnå krav för Q1. Om de hamnar under en viss poängnivå förlorar de Q1-certifikatet. 
Autoliv har dock haft certifikatet sedan en lång tid tillbaka och ligger för närvarade på en hög 
poängnivå. Volvos leverantörskontrollant säger att detta medför att en viss frihet lämnas till 
Autoliv. När leverantörerna har en poängnivå som understiger kraven för Q1 så måste Volvo 

sätta in mer resurser för att kontrollera deras arbete, t.ex. sätta in en kontrollant på plats för att 
verifiera leverantörernas produktionskapacitet och eventuella ändringar i produktionen.  I och 

med att Autoliv har uppnått Q1 har Volvo mer tillit deras kompetens och att saker görs på rätt 
sätt, menar Volvos leverantörskontrollant. Han förklarar också att Autolivs Q1 nivå gör det 
lättare för dem att skapa kommande affärer tillsammans med Volvo, och att certifieringen 
även är en prestigefråga som underlättar Autolivs förhandlingsläge med andra biltillverkare än 

Volvo. 
 

Två gånger om året gör Volvo också en så kallad MSA (Manufacturing Site Assessment). 
Man är då på plats i fabriken med kontrollanter under tre eller fyra dagar och gör en grundlig 
utvärdering av leverantörens verksamhet och produktion. Här framhäver Volvos 
leverantörskontrollant att de i detalj kontrollerar hur Autoliv följer processbeskrivningar och 

checklistor samt de utrustningar som Autoliv har i sin fabrik. Feedback ges vanligen direkt till 
leverantören under dessa dagar. Utöver detta nämner Volvos leverantörskontrollant att de har 

rätt att göra så kallade ”oannonserade visiter” eller spotchecks. Han framhäver dock att de 
alltid har för vana att tala om för leverantören att de kommer innan de gör ett besök. Det är en 
norm hos Volvo av respekt för leverantörerna. Autolivs kvalitetsansvariga påpekar att hon ser 
det som helt naturligt att kunderna besöker Autoliv och kontrollerar bland annat fabriken, så 

att kraven uppfylls. Hon påpekar också att det till och med kan vara positivt ur 
kvalitetsavdelningens synvinkel då de därigenom får påtryckning även från kunder vad gäller 

vissa förbättringar, vilket ger dem argument att använda internt. Hon säger: 
 

”Vi får nästan lite hjälp kan man säga.” 

 

Volvos leverantörskontrollant har också en kontinuerlig kontakt med Autoliv och besöker 
leverantören minst en gång var sjunde vecka. Han framhäver att han måste fokusera på de 

leverantörer där de största problemen finns, varför besökens frekvens beror på om det 
uppkommit några särskilda problem med Autolivs leveranser.  
 

Samarbetsklimatet i produktionsfasen 
Volvos leverantörskontrollant menar att faktumet att Volvo har klassificerat Autoliv som en 
preferred vendor, gör att han inte kontrollerar saker i lika hög grad som hos leverantörer som 
inte uppnått samma nivå av partnerskap. Han förklarar att han exempelvis brukar fråga om all 
dokumentation finns, men inte kontrollera den i detalj. Han säger: 
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”Man behöver inte gå igenom allting, ner till varenda bokstav. Man går 

igenom valda delar… som man tycker är intressant. Man litar lite på 

dem.” 

 
Volvos leverantörskontrollant framhäver också att han upplever att relationen Volvo och 

Autoliv emellan är mycket bra. Han menar att det har att göra med att Autoliv är 
tillmötesgående och tar tag i eventuella problem direkt när de uppstår. Han märker också stor 

skillnad mellan Autoliv och mindre leverantörer och framhäver att Autoliv är professionella 
och vet vad som erfordras i processer och så vidare. Han förklarar: 
 

”De är professionella och så va, det märker man ju, de känner ju till 

alla procedurer och processer och så, de vet ju vad de ska göra.  Då är 

det värre med en liten leverantör, som har hundra anställda… Autoliv 

har bra kvalitet, de är en preferred vendor… De är så pass bra… Hos 

en annan leverantör får jag vara oftare och se till att allt går rätt till… 

Relationen med Autoliv den är väldigt, väldigt bra, det är den.”   

 

Volvos leverantörskontrollant menar också att eftersom han har varit med länge, och träffar 
Autoliv ofta har de lärt känna varandra relativt väl, även om de inte umgås utanför arbetstid. 

Det handlar om att bygga upp ett yrkesmässigt och personligt förtroende mellan människor, 
menar han. Att Autoliv har verksamhet i Sverige, och att han har att göra med människor av 
samma nationalitet som han själv, tror han också underlättar för den goda relationen, då det 
minskar risken för kommunikationsproblem och missförstånd. Detta håller även Autolivs 

kvalitetsansvarige med om och framhäver att hon ser stor skillnad på kommunikationen 
mellan Volvo och Autoliv och kommunikationen med andra kunder. Hon förklarar att Volvo 

är som svenskar är mest och att det ofta är en lugn kommunikation emellan dem: 
 

”Med Volvo är det mer ett samarbete… de är som svenskar är mest… 

det är oftast en ganska lugn kommunikation emellan oss. De (andra 

kunder) kan vara mycket hårdare och mycket rakare i sin 

kommunikation.” 

 
Autolivs kvalitetsansvarige framhäver också att samarbetet med Volvo i telematikprojektet 
fungerar mycket bra. 
 

Med dessa ord har den sista fasen i fallsamarbetet mellan Autoliv och Volvo presenterats och 
därmed avslutas också den empiriska delen av denna studie.  
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Analys  
För att uppfylla uppsatsens syfte att skapa en modell över styrmekanismerna i ett 

interorganisatoriskt samarbete i starkt ömsesidigt beroende, kommer vi i detta kapitel att 

analysera det empiriska materialet utifrån den teoretiska referensram som tidigare 

presenterats. Först kommer beroendesituationen att analyseras för att resonera kring hur 

jämbördigt beroendeförhållandet är. Därefter kommer de styrmekanismer som är närvarande 

i fallsamarbetet att identifieras för att slutligen sättas samman till en modell över styrningen i 

ett samarbete som präglas av ett starkt ömsesidigt beroende mellan parterna. 

 

Beroendesituationen 
Fallsamarbetet mellan Autoliv och Volvo valdes för att representera ett samarbete där ett 
starkt ömsesidigt beroende råder. Valet av fallsamarbete gjordes innan den empiriska 

undersökningen var genomförd, varför kriterier som var möjliga att undersöka från ett utifrån-
perspektiv användes vid valet av fallsamarbete. Utifrån dessa kriterier framstod 

telematikprojektet som ett lämpligt exempel på ett samarbete i ömsesidigt beroende. Urvalet 
av fallsamarbete beskrevs i Val av fallsamarbete, s. 8. Efter att den empiriska undersökningen 
slutförts finns dock ytterligare information om beroendeförhållandet mellan Autoliv och 
Volvo i telematikprojektet. Det är därför av vikt att analysera denna information för att 

undersöka om beroendeförhållandet i telematikprojektet kan anses vara jämbördigt, eller om 
någon av parterna är starkare än den andra. Detta blir möjligt genom en analys av 

informationen i jämförelse med de faktorer som i litteraturen identifierats som 
beroendepåverkande.  
 

Strategisk vikt  

Om resultatet av samarbetet skapar hög motivation eller är mycket engagerande för en part 
ökar den partens beroende i samarbetet (Emerson 1962). En sådan motivation eller ett sådant 

engagemang torde inom företagsvärlden innebära att resultatet är av strategisk vikt för 
företaget.  

Från Volvos sida förklarar Inköparen på Volvo att telematikenheten är viktig för Volvo ur en 
strategisk synpunkt. Han förklarar varför den är så viktig både för Autoliv och Volvo genom 

att hänvisa till båda företagens fokus på säkerhet. Airbags har blivit en mogen produkt som 
numera finns hos många av konkurrenterna. Därför är det av vikt att finna en ny nisch inom 

säkerhet. Här får telematikenheten en roll i att differentiera Volvos bilar från konkurrenternas. 
Även från Autolivs sida uttrycks telematikenhetens strategiska vikt i likhet med ovanstående 
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resonemang. Därmed bör parternas motivation att uppnå det överenskomna resultatet i 
samarbetet vara högt och därmed även deras beroende, i enlighet med Emersons (1962) 

resonemang.  
 

Antalet möjliga samarbetspartners 
Både Emerson (1962) samt Donada och Nogatchewsky (2006) pekar på att ett företags 
beroende till sin samarbetspartner ökar om det endast finns ett litet antal möjliga 
samarbetspartners. På marknaden för telematikprodukter finns ett antal aktörer, men den 
telematikenhet som tagits fram i samarbetet mellan Autoliv och Volvo har en speciell 

ställning när det kommer till säkerhet. ”Man skulle kunna säga att ingen annan är 

säkerhetsinriktad som vi”, förklarar Autolivs Account Manager. Inget annat system på 

marknaden är designat för att tåla krockar så väl som deras. De andra, mer infotainment-
inriktade produkterna har inte alls samma säkerhetsfokus och de som har säkerhetsfokus är 
inriktade på att ta fram lågprisprodukter. Eftersom Volvos strategi är att ligga i framkant vad 
gäller säkerhet och telematikenheten ses som en viktig produkt inom detta område, finns 

därför få eller inga alternativ till Autoliv som samarbetspartner för Volvo i ett alternativt 
telematikprojekt. Trots att Volvo återkommande begär in offerter från andra leverantörer har 

de också valt att behålla Autoliv som enda leverantör, vilket ytterligare pekar på Autolivs 
särskilda ställning på telematikområdet.  
 
Från Autolivs sida uttrycker man istället att telematikområdet är ett strategiskt viktigt och nytt 

område där de ligger i framkant vilket till exempel visar sig genom att de kommer med sin 
tredje generation när konkurrenterna gör sin första. Även om de har andra kunder, är dessa 

dock inte intresserade av en lika komplex produkt som Volvo. Man kan därför anta att de 
genom Volvo får möjlighet att pressa möjligheterna med telematikenheten längre, vilket 
sedan självklart kan användas i relation till andra kunder. Vill de fortsätta att driva 
utvecklingen inom området ter det sig därför logiskt att Volvo får en relativt unik ställning. 

Eftersom Volvo är ”Center of Excellence for Safety” inom Fordkoncernen ger ju ett 
samarbete med Volvo även en ingång till hela Fordkoncernens bilmodeller med möjlighet till 

ökad försäljning.  
 

Parternas identitet och rykte 
När parternas tidigare erfarenhet samt uppfattningen om deras kompetens är viktig, ökar 
enligt Donada och Nogatchewsky (2006) beroendet i samarbetet. I telematikprojektet 
framhåller också Volvo vikten av Autolivs tidigare relation med och erfarenhet av Volvo som 
viktig vid valet av leverantör. Det framhålls även som viktigt att leverantören har den rätta 

kompetensen och kapaciteten när det gäller utveckling och produktion, vilket Autoliv 
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uppfattas ha. Volvos Inköpare förklarar till och med att Autolivs långa erfarenhet inom 
utvecklingsområdet gör att Volvo hellre väljer Autoliv än andra leverantörer.  

 
Från Autolivs sida är även Volvos identitet och rykte viktigt. Autolivs Account Manager 
förklarar till exempel att trots att Volvo sett i omsättning är en liten kund, är de en viktig kund 
för Autoliv. Genom Volvos säkerhetsprofil och deras långa erfarenhet av produktutveckling 

på säkerhetsområdet, är ett samarbete med Volvo viktigt för Autoliv. Autolivs Account 
Manager förklarar: 

 
”…för oss är det en prestigekund, så till vida att säkerhet är deras 

motto och det ligger ju väldigt väl ihop med vad vi tänker oss, vad vi 

jobbar med, våra kärnvärden. Volvo - Autoliv är, som hand i 

handske.” 

 

Denna information tyder på både för Volvo och Autoliv är den andra partens identitet viktig. I 
enlighet med Donada och Nogatchewskys resonemang kring parternas identitet och beroende, 
kan man därmed säga att det empiriska materialet på denna punkt pekar på ett ömsesidigt 
beroende mellan de två parterna.   

 

Asset specificity  
Beroendet påverkas även av om parterna investerat i tillgångar som är specifika för 

samarbetet och dessa tillgångar svårligen eller inte alls kan flyttas om samarbetet avbryts. Att 
man har investerat på detta sätt i ett samarbete, gör att man blir mer sårbar för den andra 

partens opportunistiska beteende. På så vis ger en högre grad av asset specificity ett starkare 
beroende enligt Donada och Nogatchewsky (2006).  
 
I telematikprojektet har Volvo också betalat för den utrustning som kan kopplas direkt till 

Volvo och som krävs för producera telematikenheten hos Autoliv. Från Autolivs sida 
förklarar man att Volvo har betalat och äger denna utrustning, varför de i teorin skulle kunna 

komma och hämta den. Eftersom den är anpassad efter Autolivs produktion, skulle detta dock 
vara mycket svårt i praktiken. Autolivs Account Manager förklarar:  
 

”Vissa saker är nästintill omöjliga att flytta och vissa saker går ju att 

flytta, men det är ju en viss ansträngning som ska till… Frågan är om 

det är ekonomiskt försvarbart.” 

 
Volvo har ju dock även betalat hela eller delar av kostnaden för utveckling av 
telematikenheten under det numera 11-åriga samarbetet. Då Autoliv äger produkten, innebär 
det att om samarbetet avbryts får Volvo inte längre access till den kunskap som samlats under 
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denna utveckling de hittills betalat för. Detta torde då kunna ses som en inte oansenlig sunk 
cost. Detta tyder på ytterligare ett sätt som Volvo är beroende av Autoliv.  

 
Att Volvo är Autolivs mest säkerhetsinriktade kund och att telematikenheten som Volvo 
köper därmed är mer komplex än de versioner som utvecklas och säljs till andra kunder, pekar 
på att de investeringar som Autoliv gjort i uppbyggnaden av kunskap, färdigheter och vanor, 

som specifikt rör samarbetet med Volvo, är betydande. Detta är kopplat till så kallad business 

process asset specificity (Venkatraman & Zaheer 1995) vilket också ökar Autolivs beroende 

till Volvo.  
 

Produktutveckling 
Kostnaden för produktutvecklingen är något som tillhör det faktum att telematikprojektet går 
ut på att utveckla produkter. Enligt Cooper och Slagmulder (2004) gör denna 
utvecklingskomponent i samarbetet att beroendet ökar ytterligare. Volvos beroende av 
Autoliv ökar inte bara på denna punkt på grund av att utvecklingskostnaden kan ses som en 

specific asset som i stort sett går förlorad om samarbetet avbryts. Om samarbetet avslutas får 
Volvo ej heller del av den ackumulerade kunskapen under projektets gång, eftersom de låter 

Autoliv själv göra utvecklingen av telematikenheten, där Volvos roll är att kontrollera att 
tidsramarna hålls.  
 
Resonemanget i ovanstående avsnitt är också kopplat till Autolivs beroende genom 

produktutvecklingen man genomför för Volvo och den specifika business process asset 

specificity som därigenom skapats. 

 

Sammanfattning 
Sammantaget kan man säga att rörande samtliga faktorer ovan: engagemanget i resultatet, 

antalet möjliga samarbetspartners, parternas identitet, asset specificity samt produktutveckling 
framstår både Volvo och Autoliv som starkt ömsesidigt beroende av varandra. Att det är 
jämbördigt uttrycks även explicit av Inköparen på Volvo som förklarar att när det kommer till 
förhandlingskraft på telematikområdet ”we are about equal” med hänvisning till hur viktiga 

företaget är för varandra som förklaring varför. Detta starka ömsesidiga beroende innebär att 
de enligt Nogatchewskys (2005) resonemang tillhör kategorin Partnership.  
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Styrmekanismer i fallsamarbetet 
 

I nedanstående avsnitt analyseras det empiriska materialet med hjälp av den teoretiska 

referensramen som tidigare presenterats för att identifiera den styrning som finns i samarbetet. 
Denna analys är uppdelad i enlighet med de faser som identifierats i samarbetet, vilka även 

återfunnits i teorin, även om det genom den empiriska undersökningen har framkommit att 
vad som Van der Meer-Kooistra och Vosselman (2000) identifierat som Execution Phase i 
fallstudien består av två faser, nämligen Utvecklingsfasen, samt Produktionsfasen, vilket 
illustreras i Figur 9 nedan. En sammanfattande bild av styrningen i de olika faserna 

presenteras därefter vilket utmynnar i en modell över styrningen i samarbetet.  
 

 

 
 

Figur 9. Fallsamarbetets faser kopplat till teoretiska begrepp 
 

Urvalsfasen –  Contact Phase 
Då parterna ska ingå samarbete med varandra i urvalsfasen, präglas denna av den kund-
leverantör-relation som samarbetet grundar sig i. Autoliv väljer att samarbeta med Volvo 
bland annat för att de är en ”prestigekund” på grund av Volvos fokus på säkerhet, såsom 

Autolivs Account Manager förklarade. I detta fall var det Autoliv som från början 
presenterade idén att utveckla en telematikenhet och gällande de generationer av 

telematikenheten som utvecklats sedan dess är det också tydligt att Autoliv haft en aktiv roll i 
att skapa den grundspecifikation som utgör grunden för Volvos urvalsprocess av leverantörer, 
genom att de utvecklat tidigare versioner. Trots detta får de genomgå den standardiserade 
offert- och utvärderingsprocess Volvo använder för sina leverantörer. I denna utgår de ifrån 

en standardiserad utvärderingsmatris som används för att utvärdera och slutligen välja vilken 
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leverantör som ska få utveckla och producera produkten. Det finns exempelvis krav på att 
leverantören kan visa att de tidigare hållit en viss kvalitet och leveransprecision samt har 

kapacitet till utveckling och produktion. Ett generellt krav är också att alla leverantörer är 
certifierade enligt ISO, vilket i och med detta också utgör ett urvalskriterium. Sålunda 
kontrolleras inte enbart att leverantören kan uppnå de resultat som krävs av Volvo, utan även 
att det tillvägagångssätt som man har för att komma dit är önskvärt. I urvalsfasen sker också 

en utvärdering av leverantörernas pris, men Inköparen på Volvo poängterar också att inte 
alltför mycket vikt läggs vid priset eftersom en leverantör som kan erbjuda ett lägre pris 

kanske inte alltid har kapacitet att hålla vad de utlovat eller erbjuda en framtida 
utvecklingskapacitet. Dessa styrmekanismer är exempel på hierarkiska styrmekanismer i 
enlighet med Van der Meer-Kooistra och Vosselmans (2000) resonemang. Att offertprocessen 
i hög grad är standardiserad, i och med att Autolivs Account Manager poängterar att de måste 

fylla i fördefinierade fält i ett dokument och på sin höjd kan lägga till eventuella bilagor, är 
ytterligare en hierarkisk styrmekanism i enlighet med samma resonemang. 

 
Inköparen på Volvo framhäver att Autolivs erfarenhet och kunskap, rykte om att ligga i 
framkant vad gäller bilsäkerhetsutveckling och även deras tidigare samarbete med Volvo, ger 
Autoliv ett försprång i urvalsfasen jämfört med andra leverantörer. Till detta kommer 

faktumet att Autoliv ofta ligger bakom de idéer som utgör grunden för grundspecifikationen 
för kommande generationer av telematikenheten. Autolivs Account Manager påpekar också 

att huruvida samarbetet ingås eller ej, till hög grad beror på personliga relationer samt det 
personliga förtroendet för varandra. Detta har byggts upp genom personliga relationer och den 
erfarenhet företagen har tillsammans i projektet. Autolivs Account Manager poängterar också 
vikten av förtroendet, eller tilliten, i samarbetet och vikten av att bibehålla denna. I den 

empiriska undersökningen har framkommit att Volvos inköpare har förtroende för att Autoliv 
håller vad de lovar (contractual trust), har utvecklingskompetensen som krävs (competence 

trust) och även att Autoliv ibland också gör mer än vad som formellt krävs av dem (goodwill 

trust) (Sako 1992). Ovanstående tillhör vad Van der Meer-Kooistra specificerat som 
tillitsmekanismer. Van der Meer-Kooistra och Vosselman (2000) framhäver att ytterligare en 
tillitsmekanism som kan finnas i kontraktsfasen är att leverantör och kund tillsammans arbetar 

fram de detaljer som specificeras i avtal över samarbetets gång och att avtalet med andra ord 
inte är färdigutvecklat vid samarbetets början utan kunden måste ha tillit till leverantörens 

komptens att vidareutveckla det. Faktum är att detta är något som också kan kopplas till 
urvalsfasen i fallsamarbetet, där Autolivs Account Manager förklarar att Volvo är beroende av 
att Autoliv vidareutvecklar den grundspecifikation som utgör basen för offereringen. Detta 
kan de i mångt och mycket göra med hjälp av sina tidigare ackumulerade kunskaper om 

Volvo och telematikprojektet, men även på grund av deras utvecklings- och 
innovationskapacitet.  

 
Även vissa marknadsmekanismer står att finna i urvalsfasen, enligt Van der Meer-Kooistras 
och Vosselmans (2000) resonemang . Även om de personliga relationerna och erfarenheten av 



Analys 

65 
 

tidigare samarbeten är viktiga i valet, förklarar Inköparen på Volvo att de inte vill att Autoliv 
ser relationen som en självklarhet. Därför skickar Volvos inköpare ut offertförfrågan även till 

andra parter med förklaringen: 
 

“We need to make sure that Autoliv is competitive” 

 

Genom att man på detta sätt bibehåller en slags återkommande konkurrensutsättning försöker 
man se till att Autolivs erbjudande och resultat är konkurrenskraftigt med andra leverantörer. 

Dessutom har Volvo ju som tidigare nämnts en avdelning (TMS) vars uppgift är att utvärdera 
rimligheten i leverantörernas offerter, i relation till marknaden, något som sker i urvalsfasen 
såväl som i utvecklingsfasen vid de tillfällen då kommersiella diskussioner om prissättning 
äger rum. Hur väl fungerar dock Volvos försök att implementera marknadsmekanismer? För 

det första kan man ifrågasätta huruvida det ens finns någon marknad att jämföra med. Genom 
att ingen annan erbjuder en lika säkerhetsinriktad produkt på marknaden idag, kan man enligt 

Ouchis (1980) resonemang hävda att marknadskrafterna är frånvarande. Det är också tydligt 
att Volvo, trots återkommande budgivning från andra leverantörer, om och om igen valt 
Autoliv till leverantör främst på grund av vad som ovan specificerats som tillitsmekanismer. 
Hade marknadsmekanismer varit dominerande skulle urvalet ske helt på basis av pris enligt 

Bradach och Eccles (1989) vilket inte är fallet i samarbetet mellan Autoliv och Volvo. 
Dessutom diskuterar Ouchi (1980) svårigheten att få fram det marknadsmässiga värdet på en 

produkt som tagits fram genom gemensamma ansträngningar av båda parterna, vilket är fallet 
vad gäller telematikenheten. Att Autoliv inte delger Volvo samma detaljerade 
kalkylinformation som Volvos inköpare hävdar att andra av deras leverantörer gör, ökar också 
svårigheten för marknadsjämförelser. Det är också tydligt att Volvo inte har detaljerad 

kunskap om Autolivs marginaler vilket också antyds av Autolivs Account Manager när han 
endast säger att TMS kommer ”relativt” nära i sin bedömning och Volvos inköpare också 

nämner att han inte är medveten om Autolivs gränser: ”We don’t know how much we’ve 

stretched them”. Ändå är det uppenbart att marknadskrafterna inte är helt frånvarande i 
fallsamarbetet, då Autoliv påverkas av Volvos försök till konkurrensutsättning. Dels är de 
kontinuerligt medvetna om att Volvo har ögonen på dem, dels framhäver Autolivs Account 

Manager sin tilltro till TMS kompetens och hävdar att Autoliv ”inte kan gömma något”. 

Däremot kan man tolka det faktum att de inte visar sina marginaler, samt inte översänder hela 

kostnadsbilden, som ett sätt att påverka styrningen i fasen.  
 
Ovanstående analys har visat att då Autoliv kom till Volvo med idén att utveckla en 
telematikenhet, eller då en ny generation av denna ska utvecklas, möts de av en standardiserad 

offert- och utvärderingsprocess som Volvo använder sig av i valet av sina 
leverantörsrelationer. Därmed präglas urvalsfasen av den kund-leverantör-relation som 

samarbetet grundar sig i. Vilken roll spelar dock denna standardiserade process, där både 
marknads- och hierarkiska styrmekanismer finns? Av analysen framkommer att det istället 
framför allt är de personliga relationerna och tilliten mellan parterna som avgör valet.  
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Sammanfattningsvis kan man därför säga att tilliten i relationen framstår som styrande i valet 

av samarbetspartner, medan den styrning som är kopplad till Volvos standardiserade 
urvalsprocess får en mindre roll. Viktigt att poängtera är dock att tilliten styr så länge vissa 
grundläggande urvalskriterier uppfyllts som hör till de hierarkiska styrmekanismerna. Volvos 
försök att tillämpa marknadsmekanismer kan också enligt ovanstående diskussion anses ha en 

viss inverkan på Autolivs beteende. Viktigt att uppmärksamma är slutligen att Autoliv i denna 
fas fokuserar på de personliga relationerna och att skapa tillit, samt, exempelvis genom att 

inte ge all kalkylinformation, försöker påverka styrningen i denna fas.  
 
I Figur 10 presenteras den styrning som ovan diskuterats utgör en del av urvalsfasen.  
 

 
 

Figur 10. Styrmekanismer i urvalsfasen  

 

Kontraktsfasen –  Contract Phase 
Van der Meer-Kooistra och Vosselman (2000) menar att i avtalet läggs grunden för 

styrningen i relationen, genom att man kommer överens om dess struktur och utformning: 
parternas auktoritet och ansvarsområden, informationsdelning, utvärdering av aktiviteter, 

betalningsstruktur, etc. Som framkommit ur den empiriska studien är det första avtal som 
skrivs mellan Autoliv och Volvo ett sourcing agreement som specificerar övergripande mål 
och funktioner rörande produkten. Då detta är relativt outvecklat eftersom det rör ett 
utvecklingsprojekt, är nästa steg i processen att ett target agreement skapas där alla detaljer 

som rör samarbetet specificeras. Detta slutliga avtal är mycket omfattande, över 100 sidor 
långt, och intervjupersonerna från Autoliv beskriver att det reglerar i stort sett allt gällande 

samarbetet. Det inkluderar mål såsom milstolpar i utvecklingsprocessen och 
överenskommelser om årliga kostnadssänkningar i produktionsfasen, krav vad gäller ISO-
certifieringar och processer (till exempel att utvecklingsprocessen ska följa APQP och att 
produktionsprocessen ska följa den processbeskrivning som bifogats avtalet). Även krav 

rörande produkternas funktioner, design, mjuk- och hårdvara specificeras samt kostnad för 
detta, parternas rättigheter och skyldigheter. Inga bestraffningsmekanismer inkluderas i 
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avtalet, exempelvis i form av skadeståndsklausuler vid bristande leveransprecision från 
Autoliv, vilket det har framkommit att andra av Autolivs kunder har, men det finns reglerat i 

avtal att Volvo har rätt att kräva ersättning i det fall bilar som gått ut till slutkund måste 
återkallas för reparation på grund av ett fel som Autoliv orsakat. Allt detta utgör en del av vad 
Bradach och Eccles (1989) och Van der Meer-Kooistra och Vosselman (2000) specificerat 
som hierarkiska styrmekanismer.  Intressant att uppmärksamma är dock att även om denna 

hierarkiska styrning härstammar från de standardiserade kontrakten från Volvos sida, söker 
Autoliv specificera detaljer i kontraktet gällande produktens funktioner så tidigt som möjligt 

under förhandlingen av target agreement.  
 
Eftersom target agreement från början inte är helt specificerat, utan utvecklas i interaktion 
mellan parterna under utvecklingsprocessens gång, finns också tillit som styrmekanism i 

denna fas(Van der Meer-Kooistra & Vosselman 2000). Autoliv har en aktiv roll i att 
formulera de specifikationer och processbeskrivningar som inkluderas i avtalet allt eftersom 

progress sker och Volvo ger Autoliv ansvaret att utveckla telematikenheten. I och med att 
man i samarbetet arbetar med utveckling finns också reglerat i avtal att Volvo står för en del 
av utvecklingskostnaden, som betalas vid vissa milstolpar i utvecklingsprocessen. Detta kan 
ses som en typ av riskdelning som enligt Van der Meer-Kooistra och Vosselman (2000) är ett 

exempel på tillit som styrmekanism. Ett utvecklingsprojekt innebär ju alltid en viss 
osäkerhet och eftersom Volvo står för en del av kostnaden för att utveckla en ny produkt, så 

står inte Autoliv för hela risken om försäljningsvolymen sedan produkten gått in i produktion 
understiger den förväntade. Samtidigt bär inte Volvo hela risken för om försäljningsvolymen 
understiger det prognostiserade, eftersom Autoliv får betalt per såld produkt och inte har en 
fastställd volym. Att avtalet sträcker sig över en längre tid, genom att det gäller ett 

utvecklingsprojekt, stärker också utvecklingen av competence och goodwill trust hos parterna 
(Sako 1992) och fungerar i enlighet med Van der Meer-Kooistra och Vosselmans resonemang 

om tillit som styrmekanism. Även att kontraktet (och även samarbetet) sträcker sig över en 
lång tidsperiod är något som Bradach och Eccles (1989) och Van der Meer-Kooistra och 
Vosselman (2000) relaterar till tillit som styrmekanism. Att Autoliv också ständigt måste 
arbeta för att utveckla tillit hos Volvo poängteras också av Autolivs Account Manager. Hans 

resonemang nedan påvisar vikten och existensen i samarbetet av tillit:  
 

”Förtroendet är ultraviktigt. Han (Inköparen på Volvo) måste veta att han 

kan lita på att om jag säger någonting så gör vi som vi har sagt, och vi ser 

till att uppfylla det vi har lovat. Det är det det hänger på. 

 

Inga marknadsmekanismer har identifierats i Kontraktsfasen. Istället är både hierarkiska 
styrmekanismer och tillit som styrmekanism mycket framträdande. Här är det dock viktigt att 

fråga sig vilken påverkan på beteendet och de framtida kontrollerna dessa styrmekanismer får. 
Kan man säga att ett mycket detaljerat kontrakt fungerar som en hierarkisk styrmekanism om 
det sedan inte följs upp och parterna vet att detta inte kommer att följas upp? Kan man säga 
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att den hierarkiska styrmekanismen är framträdande genom att ett detaljerat kontrakt har 
skrivits, trots att detta sedan inte används och det istället är framför allt andra mekanismer 

som styr beteendet i de följande faserna? Varken Van der Meer-Kooistra och Vosselman 
(2000), Bradach och Eccles (1989) eller Nogatchewsky (2005) berör detta. Grunden i en 
styrmekanism kan sägas vara att den ska styra beteendet. Om kontraktet inte används för att 
styra beteendet i följande faser utan det istället är andra styrmekanismer som framför allt styr 

beteendet, kan man argumentera för att det detaljerade kontraktet som hierarkisk 
styrmekanism inte bör anses vara framträdande trots att det är detaljerat och ger möjlighet till 

omfattande hierarkisk styrning. För att värdera om den hierarkiska styrmekanismen är 
framträdande krävs därför att nästkommande faser först analyseras för att identifiera om den 
hierarkiska styrning kontraktet lägger grunden för, verkligen används.  
 

I Figur 11 nedan sammanfattas styrmekanismerna i kontraktsfasen.  
 

 
Figur 11. Styrmekanismer i kontraktsfasen  

 

Utvecklingsfasen – Execution Phase 
Tillit som styrmekanism framstår som framträdande i utvecklingsfasen i enlighet med Van 
der Meer-Kooistra och Vosselmans (2000) resonemang. Både Volvos konstruktionsansvarige 
och Autolivs projektledare poängterar också att tillit är viktigt i samarbetet. Dels att man litar 
till varandras kompetens på området (competence trust), men också att man levererar det man 

lovat spelar stor roll, poängterar Autolivs Account Manager, vilket kan kopplas till 
contractual trust (Sako 1992). Vad gäller Volvos tillit till Autoliv härrör den från erfarenhet 

inom telematik, samarbetets längd, och att Autoliv lärt sig genom erfarenhet i projektet, 
tidigare lyckats bra samt att relationen med Volvo därmed är väletablerad. Volvo har 
därigenom stor tillit bland annat till Autolivs utvecklingskompetens, vilket Sako (1992) 
benämner som competence trust. Att Autoliv genom sitt utvecklingsarbete kommer med 

förslag på vidareutvecklingar som förbättrar produkten, och som enligt respondenterna också 
leder till framtida grundspecifikationer vad gäller nya generationer av telematikenheten är 
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något som båda parter har nytta av. Detta är inte något som specificeras i kontraktet, som 
något Autoliv måste göra, varför det kan kopplas till goodwill trust i samarbetet. Just att detta 

är något som Volvo ser som naturligt, tyder också på detta i enlighet med Sakos (1992) 
resonemang att goodwill trust. Att Autoliv har en person sittandes på Volvo där denne 
tillsammans med kunden genomför tester vid de olika milstolparna och allmänt sett fungerar 
som en länk mellan företagen, visar också på att det är viktigt för Autoliv att ha en nära 

relation och bra kontrakt med Volvo, vilket visar på att bibehållandet och utvecklandet av 
tillit är i fokus. 

 
Vidare är den informella interaktionen som sker mellan parterna betydande. Över tiden har 
vissa rutiner vuxit fram mellan individer på Volvo och Autoliv som interagerar och 
kommunicerar med varandra. Parterna kommunicerar dagligen per telefon, epost och på 

veckovisa avstämningsmöten. Både Autolivs projektledare och Volvos konstruktions-
ansvarige poängterar att genom att öppenheten är så stor mellan parterna, är alla medvetna om 

var de står i projektet och annan kontroll av detta blir därmed inte nödvändig. Visserligen 
skickar Autoliv in de rapporter som tillhör APQP-processen som överenskommet i avtalet, 
men Volvos Projektledare förklarar att han inte känner behov av att följa upp dem, eftersom 
deras frekventa kontakt för att han redan vet vad som kommer stå i dem. 

 
Det förekommer en hög grad av hierarkisk styrning (Van der Meer-Kooistra & Vosselman 

2000) i utvecklingsfasen. Att Autoliv levererar vad som överenskommits vi de olika 
milstolparna som utgör en del av APQP-processen undersöks av både Autoliv och Volvo. 
FMEA-analyser genomförs, och Autoliv delger också Volvo konstruktionsrelaterad 
information. I förhållande till den detaljnivå som reglerats i avtalet, till exempel vad gäller 

APQP-processen (se AIAGs hemsida) framstår den hierarkiska styrningen dock som inte lika 
framträdande som den hade kunnat vara. Framförallt är det tydligt att Volvo släpper på 

kontrollerna gällande hur Autoliv utvecklar, det vill säga processerna i utvecklingsfasen.  
 
Autolivs Projektledare poängterar också att trots att avtalet specificerar detaljerade 
processbeskrivningar för utvecklingsfasen, upplever han inte att Volvo styr dem på sådan 

detaljnivå. Andra kunder ställer ofta krav på att standardprocesser ska följas och följer upp 
detta, men så fungerar det inte med Volvo. Han förklarar:   

 
Om man jämför med andra kunder så är det många som fokuserar på hur vi 

jobbar och tittar på hur vi jobbar processrelaterat och så, men det fokuset 

har inte Volvo riktigt... Från Volvo är det mera: ”Nu ska vi lösa det här 

problemet tillsammans och hur gör vi för att komma vidare.  

 

Detta tyder på att Volvo inte använder sig av den omfattande hierarkisk styrning som det 
detaljerade avtalet ger möjlighet till. Istället ersätts en del av den med en nära relation, där 
tilliten till Autolivs utvecklingskompetens och den frekventa informella kontakten gör att den 
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formella uppföljningen inte behövs. Istället framstår tillit som styrmekanism som central i 
denna fas och agerar så att säga som substitut till en del av den hierarkiska styrningen som 

grunden lagts för i kontraktet, vilket visar sig i att Autolivs Projektledare förklarar att ett 
eventuellt tappat förtroende från Volvos sida skulle innebära fler kontroller. Detta påvisar att 
kontraktet har en anmärkningsvärd roll, vilket vi kommer att återkomma till.  
 

Sammanfattningsvis finns i utvecklingsfasen en kombination av hierarkiska 
styrningsmekanismer och tillit som styrmekanism. Till viss grad har också tillit visat sig 

substituera hierarkiska styrmekanismer. I Figur 12 nedan illustreras de styrmekanismer som 
ovan presenterats.  
 

 
 

Figur 12. Styrmekanismer i utvecklingsfasen  
 

Produktionsfasen – Execution Phase 
Som tidigare har nämnts säkerställer utvecklingsprocessen att samtliga kravspecifikationer 
rörande produktens funktioner och design är uppfyllda. Innan produkten går i produktion 
genomför båda parter sedan kvalitetstester under den provserie som görs, vilket är i linje med 

det Van der Meer-Kooistra och Vosselman (2000) har benämnt som hierarkiska 

styrmekanismer. Därefter genomför Autoliv själva kvalitetskontroller. De kontroller som 

Volvo implementerar i produktionsfasen syftar främst till att kontrollera att Autoliv uppfyller 
kraven vad gäller leveransprecision och kvalitet på slutprodukten. I detta har också Volvos 
SIM-system en roll i och med att Volvo genom detta system direkt bevakar leverantörens 
prestation gällande kvalitet, leveransprecision till fabrik, samt även eventuella problem som 

uppkommer efter leverans till kund. Att Autoliv uppfyller kvalitets- och 
leveransprecisionskraven är också vad Volvos leverantörskontrollant har som arbete att 

säkerställa. Volvos SIM-system är också direkt kopplat till ett belönings- och 
bestraffningssystem (hierarkisk styrmekanism), genom att leverantörens Q1-status 
kontinuerligt uppdateras baserat på prestationen som följs upp i SIM-systemet och 
leverantören kan förlora sitt Q1-certifikat om man hamnar under en viss poängnivå.  
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Q1-certifieringen kan också anses vara kopplad till vad som Bradach och Eccles (1989) 

benämner marknadsmekanismer. Genom att alla Volvos leverantörer poängsätts i relation 
till varandras prestation, betyder det att Autoliv hela tiden är medveten om att de, för att ligga 
poängmässigt bra till, måste prestera bättre än de andra leverantörerna. På detta sätt skapas en 
intern marknad bland Volvos alla leverantörer, genom att de olika leverantörernas prestation 

ständigt jämförs och de genom poängsystemet och certifieringen fungerar som konkurrenter. 
 

I produktionsfasen finns även andra hierarkiska styrmekanismer. Volvo kräver exempelvis 
att Autolivs produktion av telematikenheterna ska följa de processer som definierats i avtal.  
Att detta följs kontrolleras genom en Manufacturing Site Assessment (MSA) två gånger om 
året då Volvo gör en grundlig utvärdering av Autolivs produktion, där de i detalj kontrollerar 

att checklistor och processbeskrivningar följs samt de utrustningar som Autoliv har i sin 
fabrik. Volvo har även rätt att göra så kallade ”spot checks” eller oannonserade besök i 

fabriken för att kontrollera att Autoliv följer överenskommelserna. Detta görs dock inte 
eftersom det enligt leverantörskontrollanten finns en norm hos Volvo att alltid säga till minst 
en dag i förväg. Vidare kräver Volvo att Autoliv ska utreda vad som gått fel vid större fel som 
indikeras av SIM-systemet och i detalj måste fylla i en av Volvo utformad rapportmall, där 

man beskriver felet, dess orsak, samt åtgärder som ska sättas in, och skicka denna till Volvo 
inom 24 timmar efter att problemet upptäckts.  

 
Att Volvo på dessa sätt kontrollerar Autolivs beteende bemöts dock som positivt av Autoliv. 
Autolivs kvalitetsansvariga påpekar ju exempelvis att hon ser det som helt naturligt att så 
görs. Det framkommer också att denna hierarkiska styrning inte uppfattas som särskilt hård, 

varken av Volvo eller av Autoliv. Volvos leverantörskontrollant poängterar exempelvis att 
han kontrollerar Autolivs produktionsprocesser i mindre utsträckning än andra leverantörers. 

Detta kommer sig av att han hyser stor tillit till Autoliv. 
 
Interaktionen mellan Autoliv och Volvo, exempelvis genom Volvos leverantörskontrollant, är 
kopplat till vad som av Bradach och Eccles (1989) och Van der Meer-Kooistra och 

Vosselman (2000) benämns som tillitsmekanismer. Volvos leverantörskontrollant besöker 
Autoliv minst en gång var sjunde vecka eller oftare vid behov. Inköpsavdelningen på Volvo 

involveras endast vid större problem. Relationen mellan företagen är nära och Autoliv 
poängterar att de arbetar i ett samarbete där man hjälps åt. Den frekventa interaktionen, samt 
längden på samarbetet mellan företagen, gör också att de känner varandra samt respektive 
företags normer och processer väl. Över tiden har därmed också tillit vuxit fram mellan 

parterna. Volvo sätter stor tilltro till Autolivs förmåga och kompetens, vilket av Sako (1992) 
benämns som competence trust. Detta styrks också av Volvos certifiering av Autoliv som Q1 

leverantör och som preferred supplier inom ABF. Även det faktum att Autoliv gör vad de 
lovat (contractual trust) och också mer än så - att Volvo kan lita på att man löser problem och 
tar tag i saker trots att detta inte är en formaliserad överenskommelse mellan parterna 
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(goodwill trust), är något som Volvos leverantörskontrollant påpekar har en positiv inverkan 
på relationen. Autoliv har med andra ord byggt upp ett rykte om sig att de levererar vad de 

ska i tid, att de känner till Volvos processer och att de går att lita på. Därför kan Volvos 
leverantörskontrollant också ge viss frihet under ansvar i produktionsprocessen. Från Autolivs 
sida framstår det även som att man söker skapa och bibehålla denna tillit i samarbetet. Att 
Autoliv skickar information om hur de interna kvalitetskontrollerna genomförs, och också 

dess resultat, till Volvo, utan att detta är  något som ställs krav på från Volvos sida kan ses 
som ett exempel på att man arbetar på att utveckla och bibehålla goodwill trust (Sako 1992).   

 
Enligt ovanstående resonemang framkommer att Volvo i produktionsfasen tillämpar en hög 
grad av hierarkiska styrmekanismer. Trots detta är det tydligt att Volvo tillämpar en lägre 
grad av uppföljning än vad kontraktet möjliggör. Volvos leverantörskontrollant poängterar att 

han kontrollerar Autolivs produktionsprocesser i mindre utsträckning än andra leverantörer. 
Att Autoliv klassificerats som en preferred supplier samt deras erfarenhet av att utveckla och 

producera telematikenheten för att han hyser stor tillit till Autolivs kompetens, gör att han inte 
känner behov av att kontrollera dem i lika stor utsträckning. Här är det tydligt att 
tillitsmekanismer ersätter hierarkiska styrmekanismer till viss grad. Även en 
marknadsmekanism existerar, genom en jämförelse av leverantörernas kvalitet och 

leveransprecision till fabrik.  Nedan, i Figur 13, sammanfattas de olika styrmekanismerna i 
produktionsfasen.  

 

 
 

Figur 13. Styrmekanismer i produktionsfasen  
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Sammanfattning 
Ovanstående analys har identifierat de styrmekanismer som finns i fallsamarbetets olika faser. 
Dessa kan sammanfattas i en tabell över styrningen i fallsamarbetet: 

 

 
 

Figur 14. Styrmekanismer i fallsamarbetet  

 
I analysen ovan (vilket också visas av Figur 14) framkommer att marknadsmekanismer 
används till viss del i urvalsfasen samt produktionsfasen. Marknadsmekanismer har dock inte 
en framträdande roll i någon dessa faser. I urvalsfasen framgår att även om 

konkurrensutsättningen finns, är Volvos möjlighet att konkurrensutsätta Autoliv begränsad 
och det står tydligt att valet av samarbetspartner främst baseras på tilliten i relationen. Tillit 

som styrmekanism har också en mycket framträdande roll i hela samarbetet, där contractual, 

competence och goodwill trust återfinns i varje fas i samarbetet. På vissa områden agerar 
denna tillit som substitut till den hierarkiska styrningen, vilket till exempel visar sig i att inte 
lika grundliga kontroller som vanligt genomförs i fallsamarbetet i jämförelse med andra 
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samarbeten kunden och leverantören är involverad i. Tillit som styrmekanism fungerar dock 
även som ett komplement till de andra styrmekanismerna i samarbetet genom att tillit har en 

viktig roll i samarbetet även när hierarkiska styrmekanismer används.  
 
Den hierarkiska styrningen har en central roll genom samarbetets alla faser. Det detaljerade 
och heltäckande kontraktet är något som kunden påbjuder men som leverantören också söker 
specificera så tidigt som möjligt. Kontraktet ger möjlighet att i de följande faserna grundligt 

styra både vad gäller hur de ska arbeta samt vilka resultat de ska uppnå. Enligt ovanstående 
diskussion använder sig kunden i fallsamarbetet också av en hög grad av hierarkisk styrning i 

utvecklingsfasen (främst genom uppföljning vid milstolpar) och i produktionsfasen (genom 
kontroll av leveransprecision och kvalitet, samt viss processuppföljning). Intressant är att den 
hierarkiska styrningen som grunden läggs för i kontraktet dock inte följs upp i sin fulla 
utsträckning i efterföljande faser.  

 
För att skapa en modell över styrningen i ett samarbete där båda parter är ömsesidigt beroende 

av varandra, är det lämpligt att inte bara tala om varje styrmekanism för sig på en aggregerad 
nivå i samarbetet. Istället är det skäligt att ta hänsyn till styrmekanismernas roll och inbördes 
relation genom ett samarbetes olika faser. Utifrån den ovanstående analysens resonemang 
kring styrmekanismernas roller har en modell skapats, Figur 15, som grundar sig i ett 

samarbetes faser. Styrmekanismerna för varje fas presenteras i fasens pilspets. Hur 
framträdande styrmekanismernas roll är, visas genom storleken och tjockleken på 

styrmekanismen. Ju större texten är och ju mer i fetstil den är, desto mer framträdande roll har 
styrmekanismen. 

 
 

 
 

 
 
 
  

 
 

 
 

 
Figur 15. Modell över styrning i ett interorganisatoriskt samarbete där 

båda parter är starkt ömsesidigt beroende av varandra  
  

 
Den ovanstående analysen har visat att i urvalsfasen har framför allt tillit en framträdande 
roll, men även hierarki är viktig då tilliten till leverantören endast avgör valet sedan de 
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urvalsgrunder som hör till hierarkin är uppfyllda. Marknadsmekanismerna finns också i denna 
fas, men framstår inte som avgörande för valet.  

 
I kontraktsfasen är tillit fortsatt framträdande. Ser man endast till denna fas framstår också 
hierarki som mycket framträdande, men efter en analys av de resterande faserna påvisades att 
den hierarkiska styrning som avtalen lades grunden till, inte användes i sin fulla utsträckning i 

de efterföljande faserna. Hur detta kommer sig och kontraktets roll kommer att diskuteras 
vidare i avsnitt Företagets syn på kontraktet, s. 80.  

 
Vad gäller utvecklingsfasen är både tillit som styrmekanism och hierarkiska styrmekanismer 
mycket framträdande. De hierarkiska styrmekanismerna är dock fortfarande inte så 
framträdande som avtalet ger möjlighet till.  

 
Produktionsfasen präglas, liksom tidigare faser, av tillit som till viss del substituerar de 

hierarkiska styrmekanismerna. Den hierarkiska styrningen är dock fortfarande mycket 
framträdande och även marknadsmekanismer finns, om än med en mer undanskymd roll.  
 
Forskningen på området styrning av interorganisatoriska samarbeten ur ett 

beroendeperspektiv är outvecklad, vilket också tidigare presenterats. Tidigare forskning på 
starkt ömsesidiga beroendeförhållanden har pekat på att tillit som styrmekanism är viktig 

(Nogatchewsky 2005) vilket även denna studie pekar på. Denna studie stödjer även 
Nogatchewskys (2005) slutsats att personliga relationer är en viktig influens på valet av 
samarbetspartner, samt att styrningen från kunden innebär en bred involvering från olika delar 
av organisationen. I övrigt har det dock inte specificerats vilka styrmekanismer som finns i 

sådana samarbeten: styrningen har endast beskrivits som komplex i dessa fall (Nogatchewsky 
2005). Det är möjligt att argumentera för att styrningen i ovanstående modell över ett 

Partnership-samarbete också framstår som komplex. Detta kan komma sig av att modellen 
också pekar på att ett Partnership-samarbete bär drag av både Lordship och Vassalage-
samarbeten. Vad gäller likheten med Vassalage-samarbeten kan man se att precis som i 
Vassalage har kunden i fallsamarbetet önskat använda sig av hierarkisk styrning. I motsats till 

Vassalage accepterar dock leverantören i fallsamarbetet i stort denna hierarkiska styrning, 
vilket leverantören i ett Vassalage-samarbete inte skulle ha gjort enligt Donada och 

Nogatchewsky (2006). Denna studie pekar också på att leverantören i sin tur själv söker 
detaljera och specificera kontraktet och därför i viss mening själv vill bidra till hierarkisk 
styrning.I fallsamarbetet ser vi dock även att trots att kunden tillåts använda sig av hierarkiska 
mekanismer i hög grad, präglas samarbetet också av tillit som styrmekanism, vilket också är 

den styrning som en Vassal måste fokusera på. Därmed är likheterna med ett Vassalage-
samarbete stora. Fallsamarbetet bär dock även drag av Lordship-samarbeten genom 

användningen av marknadsmekanismer, som dock får en betydligt mindre framträdande roll 
än i Lordship-samarbeten. 
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På så vis kan man säga att styrningen i fallsamarbetet framstår som en kombination av de 
styrmekanismer som Donada och Nogatchewsky (2006) funnit i de asymmetriska 

beroendeförhållandena Vassalage och Lordship. Denna studie påvisar med andra ord att 
parallellt med ett ömsesidigt beroende finns tillit som styrmekanism (framförallt) men också 
hierarkisk styrning. Även marknadsmekanismer kan användas av kunden för att befästa sin 
makt. Det framstår som att en starkt beroende kund i ett Partnership tar alla de tre 

styrmekanismerna till hjälp för att försäkra sig om att leverantörens beteende blir i linje med 
kunden förväntningar. Denna studie visar ju dock även att leverantören påverkar styrningen i 

samarbetet. Samtidigt som de accepterar en hög grad av hierarkisk styrning och själva söker 
specificera kontraktet, värjer de sig för en del av den hierarkiska styrningen till exempel 
genom att inte visa så detaljerade kalkyler som kunden efterfrågar. Det framstår vidare som 
deras fokus ligger på att skapa och bibehålla tillit som styrande för beteendet i samarbetets 

samtliga faser.  
 

Det är möjligt att ovanstående också var vad Nogatchewsky (2005) fann i sin studie av 
Partnerships, vilket dock inte framgår i hennes modell av styrningen i dessa samarbeten, där 
styrningen endast beskrivs som komplex. Den modell som här presenteras specificerar dock 
vilka styrmekanismer som finns i ett samarbete där båda parter är starkt ömsesidigt beroende 

av varandra och bidrar på så vis till forskningen på området.  
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Studiens resultat 
Detta, studiens sista kapitel, inleds med en presentation av den styrning som finns i ett 

samarbete som präglas av ett starkt ömsesidigt beroende. Därefter diskuteras bakomliggande 

orsaker till detta resultat, för att lägga en grund för ett resonemang kring för vilka andra 

situationer det kan gälla, vilket avslutar denna studie.  

Styrning i starkt ömsesidigt beroende 
Denna studie behandlar styrning av interorganisatoriska samarbeten, vilka existerar som en 

hybrid form mellan marknadsmässiga och hierarkiska relationer (Williamson 1991). Den 
hybrida form som här har analyserat är ett samarbete där båda parter är starkt ömsesidigt 
beroende av varandra, ett så kallat Partnership (Nogatchewsky 2005). Tidigare forskning 
pekar på att om samarbetet hade varit nära ett marknadsmässigt samarbete hade framför allt 

marknadsmekanismer styrt, men även en grund av competence och contractual trust hade 
funnits. Hade samarbetet istället varit nära ett hierarkiskt samarbete hade framför allt 

hierarkiska styrmekanismer funnits, men även här med en grund i competence och 
contractual trust. (Van der Meer-Kooistra & Vosselman 2000) Denna studie visar istället på 
att framför allt tillit som styrmekanism, både competence, contractual och goodwill trust, är 
kärnan i styrningen. Till detta kommer en hög grad av hierarkisk styrning, där dock studien 

pekar på att tillit ibland kan substituera hierarkisk styrning. Dessutom finns en liten 
användning av marknadsmekanismer. Därmed finns i detta balanserade samarbete en 

kombination av de styrmekanismer som återfinns i asymmetriska beroendeförhållanden där 
kunden är stark (Lordship) respektive där leverantören är stark (Vassalage) (Donada & 
Nogatchewsky 2006).  
 

Utifrån tidigare forskning (se avsnitt Förväntad styrning i fallsamarbetet, s. 33) var det 
möjligt att resonera sig fram till att tillit skulle vara framträdande och även att hierarkisk 

styrning troligen skulle ha en viktig roll. Huruvida de båda parterna skulle acceptera den 
andres vilja till hierarkisk styrning var dock oklart. Analysen har också visat att leverantören 
försöker värja sig från vissa försök till hierarkisk styrning från kunden, vilket kunden 
accepterar. Samtidigt driver leverantören i viss mening själv på för att ett detaljerat kontrakt 

ska skrivas. Studiens resultat pekar dock också på att den styrning som detta kontrakt lägger 
en grund för sedan inte används, vilket gör att kontraktet har en anmärkningsvärd roll. Detta 

kommer därför att diskuteras mer nedan. Ytterligare något intressant är att 
marknadsmekanismer finns i samarbetet, vilket resonemanget utifrån existerande forskning 
inte förutsåg.  
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Hur kan detta komma sig? 
Vad ligger bakom detta resultat? Genom att resonera kring faktorer som ligger bakom 
resultatet är det möjligt att lägga grunden för en efterföljande diskussion kring vilka andra fall 
denna studies slutsatser kan gälla för.    
 

Utvecklingsprojekt  
Nogatchewsky visade att styrningen i ett Partnership är komplex vilket man kan argumentera 
för att denna studie stödjer. Detta kan härröra från det faktum att telematikenheten är en 
produkt inom bilsäkerhet vilket gör att kraven på produkten är många samt att utvecklingen 

och tillverkningen är komplex. I enlighet med Cooper och Slagmulders (2004) resonemang 
kräver utvecklingsprojekt och komplexa produkter också en mer komplex styrning. Att 

projektet är ett utvecklingsprojekt kan därför vara en faktor som förklarar den komplexa 
styrningen.  
 
Lindkvist, Söderlund och Tell (1998) pekar vidare på att ett utvecklingsprojekts framgång 

underlättas om deadlines och frekvent resultatuppföljning används. Att fokusera på sådan 
hierarkisk styrning som måluppnåelse vid milstolpar är även i linje med Merchant och Van 

der Stedes (2007) resonemang om vad som är lämpligt när kreativitet och innovation är av 
vikt att stimulera vilket kan anses vara fallet i ett utvecklingsprojekt.  
 
När innovation och kreativitet har en viktig roll, såsom i ett utvecklingsprojekt, skapas ju 

samtidigt en osäkerhet om vilka resultat som kommer att uppnås. Parter som ingår ett 
utvecklingsprojekt tillsammans kan dessutom aldrig vara helt säkra på att de förhoppningar 

om vad den framtida produkten ska bli, kommer att infrias. Denna höga osäkerhet ökar i sin 
tur appropriation concerns vilket kan förklara den höga grad av hierarkisk styrning som finns 
(Gulati & Singh 1998).   
 

En hög osäkerhet tenderar även att göra att tillit som styrmekanism finns (Van der Meer-
Kooistra & Vosselman 2000). Detta ter sig naturligt om man tänker på att båda parter måste 

kunna lita på den andres goda vilja. Kunden kan anses tvungen att förlita sig på leverantörens 
kompetens och goda vilja att genomföra och driva utvecklingen så långt som möjligt. 
Leverantören måste i sin tur kunna förlita sig på att kunden är samarbetsvillig om 
utvecklingen i den ursprungliga riktningen visar sig ej möjlig. Då det är viktigt för dem att 

tillit finns i relationen är det troligt att de kommer att arbeta för att stimulera tillit, vilket i sin 
tur har en påverkan på deras beteende. Vidare tillkommer att projektets utvecklingskaraktär 

för med sig att parterna har mycket att vinna på samarbetets kontinuitet, eftersom det är först 
när utvecklingen är avslutad som parterna kan få full ersättning för den stora investering ett 
utvecklingsprojekt innebär. Har parterna mycket att vinna på samarbetets kontinuitet tenderar 
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tillit som styrmekanism också finnas i samarbetet (Van der Meer-Kooistra & Vosselman 
2000).   

 
Den investering i utvecklingskostnaden som ett utvecklingsprojekt innebär kan ju även, som 
tidigare diskuterat, anses skapa en hög asset specificity. Detta leder i sin tur till att tillit som 
styrmekanism tenderar att finnas i ett samarbete (Van der Meer-Kooistra & Vosselman 2000).  

 
Detta resonemang pekar på att utvecklingskaraktären kan förklara att tillit som styrmekanism 

är central samt att hierarkisk styrning inriktad på måluppfyllelse finns i samarbetet. 
Utvecklingskaraktären är även en faktor som kopplas till det starka ömsesidiga beroendet, 
som även hör samman med den höga graden av asset specificity som ovan diskuterats. Detta 
innebär att denna studie pekar på att då ett starkt ömsesidigt beroende finns som grundar sig 

på dessa faktorer, blir tillit framträdande liksom hierarkisk styrning inriktad på 
måluppfyllelse.  

 

Interna rutiner  
Ovanstående diskussion kring utvecklingsprojekt som faktor bakom styrningen kunde anses 

förklarande rörande tillit och hierarkisk styrning. Studiens analys visar dock att även 
marknadsmekanismer finns. I urvalsfasen har till exempel kunden en rutin för hur man ska 
välja leverantörer som innebär både marknads- och hierarkisk styrning, trots att valet i detta 
fall ändå framstår som baserat på tillit. Hur kan det komma sig?  

 
Ser man till den existerande teorin rörande styrning av interorganisatoriska samarbeten är det 

förvånande att marknadsmekanismer finns i fallsamarbetet, eftersom användning av 
marknadsmekanismer passar då det råder låg osäkerhet (Ouchi 1980), låg asset specificity 
samt då det finns många kunder att välja mellan (Van der Meer-Kooistra & Vosselman 2000), 
vilket inte kan anses vara en korrekt beskrivning av situationen i fallsamarbetet. Tar man dock 

hänsyn till Van der Meer-Kooistra och Vosselmans (2000) resonemang kring hur de interna 
beteendemönster som är etablerade inom en organisation också har en påverkan på hur 

kunden behandlar en enskild leverantör, kan en möjlig förklaring finnas. Har en rutin eller 
vana etablerats för hur styrning av en leverantör ska gå till, är det sannolikt att denna rutin 
kommer att användas även i andra samarbeten, trots att de ovan nämnda grunderna till när 
marknadsmekanismer passar, inte är uppfyllda. Det är troligt att Volvo överlag har en stark 

ställning som kund, det vill säga vanligtvis ingår i Lordship-samarbeten, där 
marknadsmekanismer också har en framträdande roll. Detta kan ha skapat en rutin för 

användande av marknadsmekanismer, vilket skulle kunna förklara varför det finns i 
fallsamarbetet. Att de vanligtvis kan välja leverantör utifrån en detaljerad utvärderingsmatris i 
sin roll som Lord kan även vara en förklaring till att denna typ av hierarkiska styrning finns i 
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fallsamarbetet, trots att det som framstår som styrande i valet av samarbetspartner är de 
personliga relationerna och tilliten.  

 
Ytterligare en förklarande faktor kan vara att leverantören har inkorporerat branschpraxis som 
en del av sina interna rutiner. Detta kommer att diskuteras nedan. 
 

Branschen  
Den interna rutin som påverkar styrningen härrör som ovan nämnts till del från branschpraxis 
inom bilindustrin. Detta är speciellt tydligt inom kontrakts- och utvecklingsfasen där 

standardiserade krav inom bilindustrin rörande kvalitet, miljö och utvecklingsprocessers 
utformning (APQP) får utgöra en central del av den hierarkiska styrningen. Eftersom detta 

utgör en rutin som används i samarbeten i hela branschen är detta således inte något som väljs 
specifikt för detta projekt utan en vana som utgör grunden även i andra typer av samarbeten. 
Tar man hänsyn till Van der Meer-Kooistra och Vosselmans (2000) ovan nämnda resonemang 
kring hur de interna rutinerna påverkar styrningen i företagets olika samarbeten, är det troligt 

att branschpraxis uppfattas som en rutin som inte bör eller kanske ens kan frångås, för det är 
så det ”brukar” gå till. På så sätt accepteras kanske även denna styrning lättare av den andra 

parten. Detta kommer vi dock att återkomma till nedan i avsnitt Balansen mellan parterna, s. 
s 83.  
 
Biltillverkare i världen i allmänhet plågas av höga produktionskostnader, vilket också 

påverkar deras leverantörer. Exportrådet (2005) poängterar att detta leder till att kunderna i 
mycket hög grad pressar sina leverantörer att sänka sina kostnader. Att kostnadspress är något 

som allmänt präglas bilindustrin skulle kunna vara en förklaring till att Volvo tillämpar 
marknadsmekanismer i styrningen i samarbetet, för att försäkra sig om att de får ett 
marknadsmässigt pris. Därmed kan branschen anses vara en bakomliggande faktor till 
existensen av både hierarkiska styrmekanismer och marknadsmekanismer i samarbetet. 

 

Företagens syn på kontraktet 
Som ovan nämnts pekar denna studie på att kontraktet har en roll som kan tyckas 

anmärkningsvärd. Först och främst är det intressant att samtidigt som relationen präglas av 
tillitsmekanismer och närhet mellan parterna, har båda parterna intresse av ett detaljerat 

kontrakt. Genom att dessa på olika sätt skyddar mot opportunistiskt beteende hos den andra 
parten kan detta beteende liknas vid att satsa på både hängslen och livrem. Geyskens  och 
Wuyts (2005) framhäver till och med att ett detaljerat kontrakt, i kombination med en nära 
relation, inte är kompatibelt, utan till och med inducerar opportunistiskt beteende. Deras 

slutsats är att ett detaljerat kontrakt och tillit skapar en ond spiral av misstro och vilja att ge 
tillbaka. Detta kan liknas vid Das och Tengs (1998) resonemang att hierarkisk styrning 
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faktiskt kan motverka tillit. Stämmer detta kan det te sig märkligt att såsom i denna studie 
använda både hängslen och livrem om de sedan motverkar varandra. Bland andra Bradach 

och Eccles (1989) hävdar att tillit som styrmekanism kan vara mer effektivt än både marknad 
och hierarki, och det är också tydligt att tillit är prioriterat i samarbetet. Torde den tillit som 
finns i relationen då inte räcka som skydd mot opportunistiskt beteende? Varför har man ändå 
ett detaljerat kontrakt? 

 
En bakomliggande orsak till det detaljerade och omfattande kontraktet kan ha med parternas 

beroende att göra. Som konstaterat präglas samarbetet av en hög grad av asset specificity och 
osäkerhet, vilket härrör från faktumet att samarbetet är ett utvecklingsprojekt och att parterna 
gjort för samarbetet specifika investeringar. Dessa har också tidigare konstaterats hänga 
samman med parternas beroende (Cooper & Slagmulder 2004, Donada & Nogatchewsky 

2006). Genom ett ökat beroende torde rädslan växa för att den andre parten ska bete sig 
opportunistiskt, eftersom det kan orsaka stor skada, varför man kanske söker använda båda 

hängslen och livrem i tron om att det försäkrar mot skada. Man kan se det som att företagen 
beter sig som vad Donada och Nogatchewsky (2006) benämner som en Vassal, genom att 
som en yttersta skyddsmekanism förlita sig på kontraktet - utifall att. Det framstår i så fall 
som att man har starkare tro på den contractual trust som finns i samarbetet än den goodwill 

trust som även finns.  
 

Vidare kan ytterligare en förklarande variabel bakom det detaljerade och omfattande 
kontraktet vara att kontraktet är en standardiserad intern rutin hos kunden, vilket också 
nämndes ovan under avsnitt Interna rutiner, s. 79. Denna rutin infördes då Volvo blev en del 
av Ford, som ett sätt att minimera risk enligt Inköparen på Volvo. Relationen med Autoliv är 

dock äldre än så. Den daterar till långt innan Ford, då kontrakten och förhandlingsprocessen 
präglades av en mer vänskaplig anda utan den nuvarande detaljnivån som det beskrivs från 

Autolivs sida. Det framstår som om Ford och Volvo har en syn på kontraktet som skiljer så åt, 
åtminstone om man jämför tiden för och efter Ford. Utifrån uppgifterna från Autoliv om tiden 
innan Ford verkar det som om kontrakten var mer baserade på tillit än idag. Det är troligt att 
det beteendemönster som etablerats inom Volvo under lång tid lever kvar trots den nya 

rutinen. Detta skulle kunna förklara kombinationen av hängslen och livrem. Detta väcker 
dock frågan om organisationskulturens påverkan på hur man hanterar beroendesituationen. 

Kan det finnas olika sätt att hantera detta inom olika organisationskulturer? Här skulle 
framtida forskning kunna göra ett bidrag.  
 
Denna studie påvisar vidare att trots att man lägger ner tid och resurser på att skapa ett 

detaljerat kontrakt, följs det upp i relativt liten utsträckning jämfört med kontraktets 
omfattning. Detta kan te sig underligt, givet de ansträngningar som ändå krävs för att utarbeta 

ett detaljerat kontrakt. Därför är det relevant att reflektera över hur detta kommer sig. 
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Även om studiens resultat pekar på att respondenterna visar stor förståelse för den uppföljning 
som Volvo genomför, är det möjligt att om Volvo skulle följa upp allt som detaljeras i 

kontraktet, trots att det på grund av tillit och en nära relation inte vore nödvändigt, skulle 
kunna frammana en dålig stämning eller misstro mellan parterna. Att Volvo, med sin långa 
erfarenhet av att arbeta med Autoliv och andra leverantörer, av erfarenhet är medvetna om 
detta, går inte att utesluta, och skulle kunna vara en orsak till varför man inte följer upp 

kontraktet i samma utsträckning som man skulle kunna göra. Att tillit visat sig fungera som 
substitut till hierarkisk styrning i vissa fall i fallsamarbetet, skulle också kunna tyda på detta. 

En faktor bakom detta skulle kunna vara faktumet att samarbetet pågått under lång tid och att 
tilliten mellan parterna ökat över tiden, allt eftersom de märkt att uppföljning i vissa fall var 
onödig och att den andre parten gjorde vad som förväntades ändå. Ytterligare en förklarande 
faktor till att kontraktet inte följs upp till fullo skulle kunna hänga samman med att det mellan 

parterna finns en hög grad av contractual trust, och att man helt enkelt litar på att parterna ska 
genomföra vad de lovat. Även att man ingår i ett nätverk eller vad Uzzi (1997) kallar network 

embeddedness23 kan antas spela in. Dels har företagen en del gemensamma leverantörer, dels 
är det ett faktum att Autolivs kunder är Volvos konkurrenter. Om någon av parterna skulle 
sprida ut att den andre inte följer avtal är det därför troligt att man har mycket att förlora, 
vilket bör verka positivt på nivån av contractual trust i samarbetet. Nätverket i sig kan på 

detta sätt anses fungera som en form av skyddsmekanism mot opportunism. Att network 

embeddedness fungerar som ett ryktesmässigt skydd mot parternas opportunism är också 

något som Geyskens och Wuyts (2005) studie pekar på.  
 
Man kan också argumentera för att ytterligare en orsak till att Volvo inte utnyttjar kontraktet i 
sin fulla uträckning står att finna i skillnaden i kultur mellan Volvo och Ford. Som också 

nämndes ovan har det framkommit att Fords syn på kontrakt skiljer sig från den syn på 
kontraktet och dess tillämpning som fanns inom Volvo. Som ovan diskuterades kan 

kombinationen av hängslen och livrem förklaras av detta. Det skulle dock även kunna förklara 
varför den styrning som kontraktet lägger grunden för sedan inte används till fullo. Om de 
rutiner och handlingsmönster som skapats mellan Autoliv och Volvo fortfarande lever kvar, 
eller om Volvos organisationskultur fortfarande har samma syn på kontraktet som under tiden 

innan Ford, är det möjligt att detta gör att de inte följer upp det detaljerade kontraktet. Detta är 
i linje med Macaulays (1963) slutsatser att kulturen, både organisationskultur och lokal kultur, 

har en betydligt starkare påverkan på parternas beteende i ett samarbete än något kontrakt. 
Detta resonemang stöds också av Van der Meer-Kooistra och Vosselman (2000) som 
förklarar att de mönster som skapats inom en organisation är svåra att ändra och påverkar 
styrningen i samarbetet.  
 
 

                                                
23 Network embeddedness syftar på hur relationen är inbäddad i ett nätverk av gemensamma kontakter. (Uzzi 
1997) 
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Samarbetets längd  
Det har också framkommit att en förklarande faktor till varför styrningen i den balanserade 
relationen som studerats ser ut som den gör, är att samarbetet pågått över lång tid. Tidigare 

har den interna rutinen eller vanan att göra något på ett visst sätt framhållits som förklarande 
till både marknadsmekanismerna och de hierarkiska styrmekanismerna som påvisats i studien.  

Genom att vanor och rutiner är något som växer fram över tiden kan man dock framhålla att 
det är samarbetets längd som står bakom faktorn interna rutiner som ovan diskuterats. 
Samarbetets längd har även framkommit som en bakomliggande orsak till att 
tillitsmekanismer är centralt i samarbetet. Som ovan nämnts kan den långvariga relationen 

bland annat vara en förklaring till att man inte följer upp allt som specificeras i kontraktet, 
genom att tilliten växer när man över tiden ser att den andre parten gör vad den ska, utan att 

man alltid kontrollerar alla detaljer. Genom den nära och frekventa kontakten mellan parterna 
över åren har man också lärt känna varandras värderingar, sätt att arbeta och kommunicera 
vilket i hög grad torde stimulera känslan av närhet och tillit mellan parterna, vilket också är i 
enlighet med Donada och Nogatchewskys (2006) resonemang. Även om en viss grad av tillit 

måste finnas för att man alls ska ingå en relation (Sako 1992) kan förtroende bekräftas och 
växa genom att parterna över tiden presterar och levererar i samarbetet. Detta resonemang 

stöds också av Sako (1992), vars forskning påvisar att tillit, och då framförallt goodwill trust, 

är något som tar tid att utveckla och att det endast kan byggas upp långsamt, över en längre 
tid.   
 

Balansen mellan parterna  
Av analysen och diskussionen ovan framkommer att faktorer kopplade till beroendet mellan 
parterna också kan förklara en del av styrningen i relationen. Dessa faktorer är bland annat att 

båda parter har investerat i specific assets samt osäkerheten i att det är ett utvecklingsprojekt, 
men även samarbetets strategiska vikt som man kan argumentera för gör att de har mycket att 

vinna på samarbetets kontinuitet. Enligt resonemanget ovan går det att argumentera för att 
dessa faktorer ligger bakom existensen av både en nära relation och tillitsmekanismer såväl 
som en hög grad av hierarkisk styrning. Att kunden använder en kombination av marknads- 
och hierarkiska mekanismer kan även förklaras av att detta kan vara ett sätt att befästa makt 

en för en beroende kund (Donada & Nogatchewsky 2006). Därmed pekar resonemanget på att 
parallellt med ett beroende baserat på dessa faktorer tenderar de tre styrmekanismerna tillit, 

hierarki och marknad att finnas, med fokus på tillit och därefter på hierarkiska 
styrmekanismer.   
 
Detta resonemang ser dock till beroendet och dess influens på användningen av enskilda 

styrmekanismer. Vad säger fallstudien om det starka ömsesidiga beroendets påverkan på 
utformningen av styrningen på ett mer övergripande plan?   
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Utifrån tankegången i den teoretiska referensramen rörande beroende och styrning antog vi att 
båda parter skulle påverka styrningen i ett samarbete som präglas av ett starkt ömsesidigt 

beroende. Då beroendeförhållandet i detta fall kan anses relativt jämbördigt skulle man kunna 
argumentera för att båda parter sannolikt också skulle påverka styrningen i ungefär lika hög 
grad. Fallstudien pekar också på att när det kommer till kärnan i styrningen, det vill säga tillit 
som styrmekanism, är båda parter drivande för skapandet och bibehållandet av en nära 

relation och tillit som styrande för beteendet. Vad gäller övriga styrmekanismer, pekar dock 
fallstudien på att den kund-leverantör-relation som är en grund i samarbetet präglar 

utformningen av styrningen. Med sina standardiserade rutiner för hur leverantörer ska styras 
har kunden en mer aktiv roll i formningen av styrningen i samarbetet vad gäller marknads- 
och hierarkiska styrmekanismer. Leverantörens roll blir här att svara på dessa initiativ till 
styrning, som till största del accepteras. Viktigt att poängtera är dock att inte allt accepteras. 

Leverantören skickar inte lika detaljerade kalkyler som andra leverantörer till kunden och kan 
därmed undanhålla sin marginal. Även om kunden inte är nöjd med detta accepterar den 

situationen. Det framstår som om leverantörens starka ställning gör det möjligt för dem att 
värja sig mot åtminstone en del av kundens omfattande och standardiserade styrning. 
 
Detta väcker frågan om kund-leverantör-relationens påverkan på styrningen i samarbetet. Om 

inte denna rutin för styrning av leverantörer hade funnits i samarbetet som en komponent, hur 
hade då de båda parternas påverkan på styrningen blivit? Det är möjligt att det finns andra 

kund-leverantör-samarbeten där kunden inte har en rutin för styrning av leverantörer som får 
prägla samarbetet. Då denna rutin också är mycket kopplad till den bransch samarbetet verkar 
inom, skulle i så fall ett sådant samarbete behöva finnas inom en bransch som inte har skapat 
branschövergripande rutiner för styrning av projekt. Det skulle dock kunna vara så att det 

fallstudien visat rörande parternas influens på styrningen är något som ligger inneboende i en 
kund-leverantör-relation, där kunden som beställare får ha en större påverkan på styrningens 

utformning. Allt annat lika kan i så fall denna fallstudies resultat gälla för andra kund-
leverantör-relationer där båda parter är starkt ömsesidigt beroende av varandra. Diskussionen 
kring kund-leverantör-relationens roll i fallstudien, väcker dock frågan om hur styrningen i ett 
samarbete som inte präglas av ett kund-leverantör-relation blir? Om samarbetet istället är ett 

joint venture eller en strategisk allians till exempel, hur hade styrningen då varit? Kanske 
skulle i så fall de båda parterna ha en mer jämbördig påverkan på utformningen av styrningen 

i samarbetet. För att utveckla kunskapen om styrning av interorganisatoriska samarbeten i 
starkt ömsesidiga beroendeförhållanden vore det därför intressant att studera andra typer av 
samarbeten där båda parter är starkt ömsesidigt beroende av varandra.  
 

Ovanstående diskussion pekar på att kund-leverantör-relationen kan ha en påverkan på 
parternas influens över styrningens utformning. I detta sammanhang kan man dock ändå fråga 

sig hur det kommer sig att leverantören, med sin starka ställning, accepterar den omfattande 
styrningen?  
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En möjlig förklaring skulle kunna vara en diskrepans mellan det utifrån teoretiskt 
konstaterade och det uppfattade beroendeförhållandet. Uppfattar sig leverantören som 

underlägsen är det möjligt att den accepterar mer hierarkisk styrning än vad den existerande 
teorin skulle förutse på grund av att leverantören utifrån uppfattas ha en stark ställning. 
Faktum är dock att uppgifterna från respondenterna hos leverantören i fallstudien står i 
kontrast till detta antagande. Till exempel poängterar Autolivs Account Manager att Autoliv 

alltid kan tacka nej till en affär om villkoren är för hårda på grund av sin starka ställning, samt 
att Autoliv till hög grad kan påverka i utvecklingsfasen. Han hävdar visserligen att han inte 

uppfattar att Autoliv har ett starkare läge än biltillverkarna rent generellt, men därmed säger 
han även implicit att de inte är svagare. Det uppfattade beroendeförhållandet verkar därför 
inte vara en förklaring till att leverantören accepterar en omfattande hierarkisk styrning.  
 

En förklaring kan finnas i att leverantören själv är med och definierar de mål som ska uppnås. 
På så vis är det troligt att leverantören uppfattar det som att kraven också utgår från dem 

själva och att detta inte är något som endast påläggs dem av den andra parten. Detta gör 
möjligtvis att det blir lättare att acceptera styrningens utformning. I fallstudien framkommer 
dessutom att kundens sätt att kommunicera uppfattas som samarbetsinriktat och vänskapligt 
vilket respondenterna kopplade samman med att båda parter tillhör samma kultur, den 

svenska. Eventuellt gör detta att den styrning kunden tar initiativ till lättare accepteras.  
 

Vidare skulle en förklaring till att leverantören accepterar styrningen kunna vara att både kund 
och leverantör är verksamma inom samma bransch, i denna studie i bilindustrin. Branschen 
och den branschpraxis som där skapas, lägger som ovan nämnts grunden för användning av 
hierarkiska styrmekanismer men även för marknadsmekanismer. Det för kanske med sig att 

detta inte bara blir en vana eller en rutin för kunden, utan även för leverantören som arbetar 
med andra kunder inom bilindustrin. Möjligtvis gör detta att leverantören har lättare att 

acceptera denna styrning, eftersom den framstår som allmänt accepterad och så att säga 
naturlig för samarbeten i branschen.  
 

För vilka kan resultaten gälla? 
Ovanstående resonemang har identifierat ett antal faktorer som kan förklara styrningen i 
fallsamarbetet, nämligen dess utvecklingskaraktär, företagens interna rutiner, branschen, 
företagens syn på kontraktet, samarbetets längd, samt typen av samarbete. Några av dessa kan 

också, som ovan diskuterat, kopplas till beroendet eller balansen mellan parterna.  
 

Kan man säga att det är troligt att samarbeten där dessa faktorer är närvarande, inrymmer 
samma styrmekanismer som i fallsamarbetet? Man kan argumentera för att eftersom denna 
studie pekar på att dessa faktorer förklarar styrningen i fallsamarbetet kan man anta att då 
samma faktorer är närvarande i andra samarbeten kommer styrningen tendera att bli såsom i 
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denna fallstudie. Det skulle kunna vara så att vissa av variablerna påverkar styrningen i högre 
grad än andra. Att diskutera vikten av faktorernas relativa påverkan på styrningen anser vi 

dock skulle vara alltför spekulativt utifrån denna fallstudie. Att studera hur dessa faktorer 
påverkar styrningen i ett samarbete där båda parter är starkt ömsesidigt beroende skulle därför 
kunna vara ett intressant område för framtida forskning.  
 

För att diskutera vilka andra fall denna studies resultat skulle kunna gälla, vore det av vikt att 
resonera kring varje faktor för att se om denna även skulle kunna gälla i andra fall, allt annat 

lika. Skulle till exempel det som gör projektets utvecklingskaraktär till en förklarande faktor 
bakom styrningen i denna fallstudie, kunna gälla även i andra typer av projekt? Detta skulle i 
så fall vara en typ av projekt som präglas av stor osäkerhet och skapar hög asset specificity. 
Det är dock möjligt att det är utvecklingskaraktären i sig som är en förklarande faktor, vilket 

skulle försvåra en generalisering till andra typer av projekt. Det är dock inte omöjligt att andra 
projekt, allt annat lika, som också präglas av stor osäkerhet och hög asset specicifity, tenderar 

att innebära sådan styrning som i detta fallsamarbete.  
 
Även samarbetets längd har diskussionen ovan visat kan vara en förklarande faktor. Här är det 
just tiden, som skapat möjligheten för parterna att lära känna varandras rutiner och skapa tillit 

i relationen, som är grundstenen i resonemanget. Då tillit byggs upp över tid (Sako 1992) kan 
man argumentera för att resultaten från denna fallstudie, allt annat lika, endast kan 

generaliseras till samarbeten som har pågått tillräckligt lång tid för att tillit ska ha kunnat 
byggas upp.  
 
Vidare har vi i avsnittet ovan fört ett resonemang över typen av samarbete, där det framstår 

som om fallsamarbetet påverkas av dess grund i en kund-leverantör-relation. Det går i detta 
sammanhang att argumentera för att i andra typer av samarbeten där denna kund-leverantör-

relation inte finns, såsom kan vara i till exempel ett joint venture, är det möjligt att de båda 
parterna har en mer jämbördig påverkan på utformningen av styrningen i samarbetet. Detta är 
dock ett område där ytterligare forskning skulle behövas. Innan sådan forskning är 
genomförd, bör därför försök att generalisera från denna studie stanna vid kund-leverantör-

relationer vad gäller variabeln typen av samarbete.  
 

En faktor som vi dock kan se som en variabel som kan överföras till andra situationer är 
branschen. Vad som gjorde att bilindustrin, i enlighet med diskussionen ovan, kan vara en 
faktor som kan förklara styrningen i fallsamarbetet är existensen av branschövergripande 
rutiner och att situationen i branschen präglas av en allmän jakt på kostnader. Det kan 

argumenteras för att detta kan gälla även i andra branscher. Att en jakt på kostnader lett till en 
form av standardiserad konkurrensutsättning av leverantörer kan antagligen sägas gälla för 

fler branscher än bilindustrin. Dessutom finns andra branscher där övergripande 
branschpraxis finns, till exempel läkemedelsindustrin som omges av regelverk för utveckling 
och produktion. Även i sådana branscher bör företag finnas som skapat en rutin för styrning 
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av leverantörer som också präglas av att de överlag är en stark kund. Även de andra faktorer 
som här har diskuterats skulle kunna gälla i andra branscher. Därmed kan man säga att denna 

studies resultat, allt annat lika, skulle kunna gälla för andra branscher med ovan diskuterade 
karaktärsdrag.  
 
Viktigt att ta hänsyn till är dock att resultaten sträcker sig till att gälla samarbeten med 

ovanstående förutsättningar inom samma kultur som samarbetet, och då både den 
organisatoriska och nationella kulturen. Det är dock möjligt att resultaten skulle kunna 

överföras också till samarbeten inom andra kulturer, så länge de präglas av liknande 
karaktärsdrag eller värderingar som fallsamarbetets kultur(er). Kulturens påverkan i detta 
sammanhang skulle därför vara ett intressant område för framtida studier. Därigenom skulle 
ett resonemang kunna föras rörande till vilka andra kulturer denna studies slutsatser skulle 

kunna överföras.  
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Muntliga källor 
 
Autoliv  Datum 
 
Account Manager…….. 2007-11-27 

Kvalitetsansvarig…….. 2007-12-04 
Projektledare…………. 2007-11-28 
 
 
Volvo  Datum 
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Intervjuguide 
 
 
 

1. Telematikprojektet 
a. Historik 
b. Nuvarande situation 
c. Andra samarbetspartners i projektet 
d. Mål 
e. Projektet i relation till övriga verksamheten 
f. Verksamhet över tiden 
g. Respondentens roll i projektet 
h. Andra personer i projektet 
 

2. Projektets ramverk, genom exempelvis kontrakt 
a. Förhandling 
b. Kontraktets utformning 
c. Avtalslängd. 
d. Processbeskrivningar 
e. Tidsplaner 
f. Utformning 
g. Roller och ansvarsområden 
h. Riskdelning 
i. Övrigt 
 

3. Uppföljning i projektet 
a. Uppföljning av ovanstående 
b. System och roller vad gäller uppföljning 

 
4. Relationen 

a. Samarbetet överlag 
b. Personliga relationer 
c. Beroendet mellan parterna 
d. Förtroende mellan parterna 
 

 
 

 


