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Sammanfattning 
Bakgrund: Interorganisatoriska relationer har blivit allt vanligare under de senaste decennierna. 
För att uppnå effektivitet och produktivitet måste de interorganisatoriska relationerna styras, men 
studier har visat att styrproblem är en av de främsta anledningarna till att många 
interorganisatoriska relationer misslyckas. Ekonomistyrning är ett mycket viktigt verktyg för att 
styra och kontrollera en verksamhet. Hur ekonomistyrningen kan användas i interorganisatoriska 
kontexter är emellertid ett i dagsläget relativt outforskat område, något som kan tyckas märkligt 
med tanke på att styrproblem ofta är orsaken bakom misslyckade samarbeten.  
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva ekonomistyrning i horisontella interorganisatoriska 
relationer samt att, med utgångspunkt i relationers olika särart, analysera utformningen av 
interorganisatorisk ekonomistyrning.  
 
Avgränsning: Den betydelse som förtroende kan tänkas ha för interorganisatorisk 
ekonomistyrning kommer inte att undersökas inom ramen för denna uppsats.  
 
Genomförande: En fallstudie av ett nätverk bestående av tre företag som gemensamt utvecklar en 
bränslecellskompressor för fordonsindustrin. Det empiriska materialet samlades in genom 
intervjuer med respektive företags verkställande direktör samt genom studiebesök på de tre 
bolagen.  
 
Slutsatser: Interorganisatoriska relationer kan förändras över tiden, vilket gör att den 
interorganisatoriska ekonomistyrningen kan behöva förändras och således ej bör betraktas som 
statisk. Viktiga aspekter i samband med utformning av interorganisatorisk ekonomistyrning är 



 

 

bl.a. matchning mellan styrning och relation, öppenhet, balans mellan styrning och engagemang, 
samt avvägning mellan kostnad och nytta. Därutöver bör även yttre faktorers inverkan på den 
interorganisatoriska ekonomistyrningen tas i beaktande.  
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Abstract 
Background: Inter-organisational ways of working have become more and more common during 
the last decades. In order to attain efficiency and productivity, such inter-organisational 
relationships need to be governed and controlled. However, studies have shown that inadequate 
control is one of the main reasons for why inter-organisational relationships fail. One of the means 
that can be used for governing and controlling a business is management control. The use of 
management control in inter-organisational contexts is a quite unexplored area of research at the 
present time, which might seem somewhat surprising considering the fact that inadequate control 
is a common explanation for why inter-organisational relationships fail. 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to describe management control in horizontal inter-
organisational relationships, as well as to analyse the design of inter-organisational management 
control systems, using relation specific characteristics as a starting point. 
 
Delimitation: The possible influence that trust might have on inter-organisational management 
control will not be discussed in this thesis. 
 
Realisation: A case study of a network consisting of three companies that jointly develop a fuel 
cell air supply system for vehicle applications. The empirical data was gathered through visits at 
each of the three companies, including an interview with each company’s general manager. 
 
Conclusions: The character of inter-organisational relationships can change over time, which might 
make it necessary to change inter-organisational management control systems. Some aspects that 
should be kept in mind when designing an inter-organisational management control system are: 



 

 

the match between the relationship and the control system, the openness within the relationship, 
the balance between control and commitment, as well as the trade-off between the costs and the 
benefits of a certain system. The possible effect that external factors might have on inter-
organisational management control is yet another aspect that should be considered.  
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1 Inledning 
 

Uppsatsens första kapitel syftar till att ge läsaren en kort introduktion till vårt valda 

ämnesområde – ekonomistyrning i interorganisatoriska relationer. Inledningsvis presenteras en 

kort bakgrund, följt av en diskussion om några av problemen inom området för 

interorganisatorisk ekonomistyrning. Problemdiskussionen mynnar ut i två problemställningar 

och leder avslutningsvis fram till uppsatsens syfte. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Nätverk, leverantörskedjor, strategiska allianser och partnerskap – detta är bara några 

exempel från den uppsjö av termer som används för att beskriva olika typer av 

samarbeten mellan företag. Termerna kan ibland vara svåra att hålla isär, men de har 

alla har det gemensamt att de betecknar interorganisatoriska relationer. 

Interorganisatoriska samarbetsformer har blivit allt vanligare under de senaste 

decennierna (Ring & van de Ven, 1994; Varamäki, 2001) och vissa menar rent av att 

de interorganisatoriska organisationsformerna kan komma att få lika stor betydelse 

som det löpande bandet fick på sin tid (Teece, 1996). 

 

Ökad flexibilitet, tillgång till ny kunskap och lägre kostnader är exempel på sådant 

som i litteraturen brukar lyftas fram som fördelar som kan uppnås genom samarbete 

mellan företag (Pfohl & Buse, 2000). Många marknader karaktäriseras idag av 

globalisering, kortare produktlivscykler och sjunkande prisnivåer, vilket ställer allt 

högre krav på företagen. Det ökade konkurrenstrycket kan betraktas som en av 

förklaringarna till den ökade förekomsten av samarbetsrelationer, eftersom de fördelar 

som kan uppnås genom ett lyckat samarbete kan vara ett sätt för företag att handskas 

med den ökade konkurrensen och de snabbt föränderliga marknaderna. (Kulmala et 

al, 2002; Suomala & Kulmala, 2001) 
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För att kunna förverkliga de fördelar som bjuds i ett visst samarbete och för att 

generera vinst krävs en viss samordning och kontroll av den verksamhet som sker 

inom ramen för samarbetet. Interorganisatoriska relationer måste med andra ord 

styras för att effektivitet och produktivitet ska kunna uppnås. (Dahlgren et al, 2001) 

Det har emellertid visat sig att styrproblem är en av de främsta anledningarna till att 

många interorganisatoriska relationer misslyckas (Dekker, 2000).  

 

Några av de ”verktyg” som kan användas för att styra och kontrollera en verksamhet 

inom enskilda företag är budgetering, kalkylering samt uppföljning och analys av 

rörelsens verkliga utfall. Tillsammans utgör dessa aktiviteter en del av det som i 

litteraturen brukar benämnas ekonomistyrning. (Samuelson, 1993) Ekonomistyrning 

utgör således ett viktigt styr- och kontrollverktyg och med tanke på att styrproblem 

ofta är orsaken bakom misslyckade samarbeten torde ekonomistyrning spela en 

betydande roll för interorganisatoriska relationers framgång. Mot denna bakgrund kan 

det tyckas relativt förvånande att interorganisatorisk ekonomistyrning är ett i dagsläget 

relativt outforskat område. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

Att endast ett fåtal studier har genomförts inom området för ekonomistyrning i 

interorganisatoriska relationer skulle möjligtvis kunna tolkas som ett tecken på att 

detta är ett oproblematiskt område. Så är emellertid inte fallet – liksom i det enskilda 

företaget ställs parterna i en interorganisatorisk relation inför ett antal problem 

gällande planering, koordinering och uppföljning av verksamheten. Den ekonomiska 

styrningen kan fungera som ett verktyg för att hantera dessa problem. 
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Inom enskilda företag, där det finns en väl definierad ledning, råder i regel få 

tveksamheter om vem som har auktoriteten att fatta beslut rörande företagets 

styrning. I en interorganisatorisk relation är det emellertid inte lika självklart vem som 

ansvarar för styrningen och denna avsaknad av en självklar ledning kan ses som ett av 

de övergripande problemen vid interorganisatorisk ekonomistyrning. (Dahlgren et al, 

2001)  

 

Innan ett samarbete överhuvudtaget inleds bör den påtänkta samarbetsrelationens 

lönsamhetspotential värderas, detta för att undvika förlustaffärer. Studier har 

emellertid visat att många företag försummar att göra en noggrann 

förhandsbedömning av den planerade relationens lönsamhet (Cullen et al, 2000; 

Dahlgren et al, 2001). Ponera dock att företagen har beslutat sig för att inleda en 

relation. Liksom i det enskilda företaget är det även i samarbeten nödvändigt att känna 

till kostnaderna för det som produceras för att kunna göra en lämplig prissättning. 

Sker kostnadsberäkningen för samarbetets gemensamma produkt med hjälp av en för 

samarbetsparterna gemensam kalkylmodell, eller beräknas den totala kostnaden helt 

enkelt genom att summera företagens enskilda kostnadsberäkningar, oberoende av 

hur dessa har räknats fram? Om de inblandade företagen använder sig av olika 

allokeringsbaser och pålägg för att fördela sina overheadkostnader är detta något som 

kan leda till svårigheter inom samarbetet (Tomkins, 2001). Hur frågor relaterade till 

kalkylering och kostnadsfördelning hanteras av parterna i en interorganisatorisk 

relation kan därför bedömas vara en aspekt av stor betydelse för ekonomistyrning 

över organisationsgränserna.  

 

En annan fråga relaterad till kostnaderna inom relationen är vad som händer om 

någon av parterna överskrider de budgeterade kostnaderna. Får denne bära dessa 

kostnader själv, eller delar parterna på denna ökade kostnad? Det är även möjligt att 

vända på resonemanget och fråga sig vad som händer om någon av parterna genom 

att öka sin produktivitet och effektivitet lyckas sänka sina kostnader rörande den 
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gemensamma verksamheten. Kommer detta alla inblandade företag till godo, eller 

endast det företag som åstadkommit den lägre kostnaden? Hur fördelningen av de 

värden och eventuella förluster som uppstår i en interorganisatorisk relation går till 

pekas ut som en central fråga vid samarbeten mellan företag (Tomkins, 2001; 

Dahlgren et al, 2001) och det kan därför vara av intresse att undersöka metoder för 

vinst-, förlust- och kostnadsfördelning mellan företagen i en relation.  

 

Ett viktigt verktyg vid ekonomistyrning inom enskilda företag är budgeten, som bl a 

används för att samordna aktiviteter samt för att fördela ekonomiskt ansvar (Anthony 

& Govindarajan, 2001). Den utsträckning i vilken samarbetsparter har gemensam 

planering och budgetering skiljer sig åt mellan olika samarbeten (Dahlgren et al, 2001) 

och i vissa interorganisatoriska relationer kan det rent av vara nödvändigt att upprätta 

en gemensam budget (Tomkins, 2001). Budgeten är således en aspekt av 

ekonomistyrning som skiljer sig åt mellan olika interorganisatoriska relationer.  

 

Studier har visat att inte bara budgetering, utan även användning och utformning av 

andra delar av ekonomistyrningen, t ex kalkylering, skiljer sig åt mellan olika 

interorganisatoriska relationer (Dahlgren et al, 2001). Med utgångspunkt i en studie av 

olika relationers olika ekonomistyrning har Dahlgren et al (2001) utvecklat en 

kategorisering av interorganisatoriska relationer, där tre kategorier identifieras och 

skiljs åt, bland annat beroende på i vilken utsträckning kalkylering och budgetering 

görs gemensamt inom samarbetet. I den nyss nämnda studien och, så vitt vi vet, inte 

heller i någon annan studie inom området för interorganisatorisk ekonomistyrning, 

framkommer emellertid vilka av en relations karaktäristika som kan tänkas ligga 

bakom sådana skillnader i den interorganisatoriska ekonomistyrningen. Frågan om, 

och i så fall hur, ekonomistyrningens varierande användning i interorganisatoriska 

kontexter kan förklaras av olika relationers egenart är i dagsläget således obesvarad 

och kan därför bedömas vara intressant.  
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Frågeställningarna beträffande ekonomistyrning i interorganisatoriska relationer är 

som synes många, men litteratur och forskning inom området är, som tidigare nämnts, 

relativt begränsad. Relationer mellan företag beskrivs ofta som antingen vertikala eller 

horisontella, där samarbetsparterna i en vertikal relation befinner sig på olika nivåer i 

produktens värdekedja, medan parterna i en horisontell relation befinner sig på 

samma steg i förädlingskedjan. Merparten av de studier som hittills har genomförts 

inom området för interorganisatorisk ekonomistyrning har främst fokuserat på 

vertikala relationer, framförallt inom bilindustrin. När det gäller ekonomistyrningens 

roll och användning i horisontella relationer är dock bristen på empiriskt material, och 

således även behovet av mer kunskap, mycket stort. Vår förhoppning är att vi med 

denna uppsats ska kunna kasta lite mer ljus över detta område, genom att diskutera 

och besvara följande frågor samt uppfylla det därpå efterföljande syftet.  

 

 

1.3 Problemfrågor 

•  Hur behandlas och löses ekonomiska styrproblem inom ramen för 

interorganisatorisk verksamhet? 

•  Vilken inverkan har relationens karaktäristika på den interorganisatoriska 

ekonomistyrningen? 

 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva ekonomistyrning i horisontella 

interorganisatoriska relationer samt att, med utgångspunkt i relationers olika särart, 

analysera utformningen av interorganisatorisk ekonomistyrning. 

 

 



Inledning 

 6

1.5 Avgränsningar 

I samband med styrning i interorganisatoriska kontexter diskuteras ofta förhållandet 

mellan kontroll och förtroende. Den betydelse som förtroende kan tänkas ha för 

interorganisatorisk ekonomistyrning kommer emellertid inte att undersökas inom 

ramen för denna uppsats, eftersom vi inte intresserar oss för de sociala aspekterna av 

interorganisatoriska relationer, utan snarare för de mer formella aspekterna. 

 

 

1.6 Målgrupp 

Den tilltänkta gruppen av läsare är personer med grundläggande kunskaper inom 

företagsekonomi och ekonomistyrning. Vi förutsätter därför att läsaren är bekant med 

den ekonomiska terminologin. 
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2 Metod 
 

För att ge läsaren en möjlighet att ta ställning till trovärdigheten i vår undersökning kommer vi i 

detta kapitel att redogöra för de vetenskapliga ställningstaganden som ligger till grund för vår 

uppsats. Vi kommer därefter att beskriva hur vi har valt att praktiskt genomföra vår studie. 

Kapitlet avslutas med en diskussion om hur det valda tillvägagångssättet har påverkat 

tillförlitligheten i undersökningens resultat. 

 

 

Enligt Wiedersheim-Paul och Ericsson (1997) kan tre grundläggande krav ställas på 

vetenskaplig forskning: den ska vara intressant, trovärdig och förståelig. För att 

uppfylla det första kravet, att vara intressant, ska en vetenskaplig undersökning inte 

bara vara av intresse för forskarna själva, utan även för andra läsare. Trovärdighet i 

forskningens resultat uppnås genom att på ett logiskt och systematiskt sätt presentera 

forskningsmetodiken, forskningsprocessen samt de framkomna resultaten. Med det 

tredje kravet, förståelighet, åsyftas den språkliga utformningen. Då språket är medlet 

för att framföra forskningsresultaten bör forskaren välja en språknivå som gör det 

möjligt för den tilltänkte läsaren att tillgodogöra sig informationen, samtidigt som 

språket måste tillåta förmedling av resultaten. Detta innebär att den tilltänkte läsaren 

bör has i åtanke redan under planeringsstadiet, men framförallt under själva 

rapportskrivandet. (Wiedersheim-Paul & Ericsson, 1997)  

 

Vi anser att ämnet för denna studie är intressant, inte bara för oss, utan även för flera 

andra grupper, och vi menar därför att uppsatsen kan sägas uppfylla det första av de 

ovan nämnda kraven på vetenskaplig forskning. Då området är relativt outforskat tror 

vi att resultaten från vår studie kan vara av intresse både för forskare och för 

studenter som intresserar sig för interorganisatorisk ekonomistyrning. Även företagare 

som är involverade i, eller planerar att inleda, ett samarbete skulle kunna tänkas vara 

intresserade av uppsatsen. Trovärdigheten anser vi oss främja genom att på ett tydligt 
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och systematiskt sätt presentera våra vetenskapliga ställningstaganden, vårt 

tillvägagångssätt samt de källor vi använt oss av. Genom att eftersträva ett språk som 

är lättillgängligt för den tilltänkta läsarkretsen, samtidigt som det är lämpligt för att 

förmedla vår studie, anser vi oss även ha uppfyllt det sista kravet på förståelighet.   

 

 

2.1 Fallstudieansats 

Forskningsarbete kan skiljas åt beroende på om det är en tidsseriestudie, en 

tvärsnittstudie, eller en fallstudie. I en tidsseriestudie är syftet att beskriva det 

studerade fenomenets utveckling över tiden, medan tonvikten i en tvärsnittsstudie 

läggs på att studera en eller ett fåtal variabler i en mängd olika fall, vilket innebär att 

tvärsnittsstudier kan sägas gå på bredden. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Fallstudien, som 

är det angreppssätt vi har valt för vår undersökning, kan däremot sägas gå på djupet 

och har av Yin (1994) beskrivits som en metod där forskarens intresse riktas mot att 

studera ett, eller ett fåtal, objekt på djupet.  

 

Fallstudier syftar oftast till att generera insikt och en helhetsförståelse (Yin, 1994). Vi 

är av den åsikten att det är av stor vikt att skaffa sig en helhetsbild av det fenomen 

som ska undersökas, i vårt fall interorganisatorisk ekonomistyrning, vilket enligt Yins 

resonemang om helhetsförståelse, talar för att fallstudieansatsen kan betraktas som ett 

lämpligt angreppssätt för oss.  

 

2.1.1 Kvalitativ fallstudie 

Det görs i regel en grundläggande åtskillnad mellan kvalitativ och kvantitativ metod. 

Den kvalitativa metoden är, till skillnad från den kvantitativa metoden, mer fokuserad 

på forskarens tolkning av den insamlade informationen än på resultatens 

generaliserbarhet. En kvalitativ studie präglas också av att den baseras på data som 
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inte kan, eller i varje fall är svår, att kvantifiera, t.ex. attityder och värderingar. 

(Wiedersheim-Paul och Ericsson, 1997) Enligt Holme och Solvang, (1991) ligger den 

kvalitativa ansatsens stora fördel i möjligheten att uppnå en mer övergripande 

förståelse, en helhetsbild av det studerade fenomenet, samt i metodens flexibilitet och 

öppenhet gentemot ny kunskap. Som nämnts är interorganisatorisk ekonomistyrning 

ett ganska outforskat området. Vi menar därför att det vid forskning inom området är 

viktigt att vara flexibel och öppen för ny kunskap, vilket är en anledning till varför en 

kvalitativ datainsamling faller sig relativt naturligt för vår del. Därutöver bedömer vi 

det som svårt att i en fallstudie, med en strävan att belysa studieobjektet på djupet, 

beskriva och analysera interorganisatorisk ekonomistyrning och dess utformning med 

kvantitativa data som underlag, vilket ytterligare talar för att en kvalitativ metod är 

mest lämpad för att uppnå vårt syfte. Hade vi valt att undersöka interorganisatorisk 

ekonomistyrning med en tvärsnittsstudie hade kanske fallet varit ett annat. 

 

Enligt Merriam (1994) är fallstudien relativt nära kopplad till den kvalitativa metoden, 

eftersom den, likt den kvalitativa metoden, är inriktad på tolkning av information 

snarare än statistisk bearbetning samt mot att uppnå en djupare insikt och 

helhetsförståelse. Yin (1994) menar emellertid att både kvantitativ och kvalitativ 

metod kan användas i en fallstudie. Ring (1993, i Matikainen, 1998) menar dock att 

eftersom ledning och styrning av komplexa och föränderliga samarbetsrelationer är 

mycket djupt rotade i den aktuella kontexten, så är det för fallstudier inom detta 

område otillräckligt med kvantitativa metoder. Mot ovanstående bakgrund anser vi att 

det framgår att det vid ett val mellan kvantitativ och kvalitativ metod är den kvalitativa 

metoden som är bäst lämpad för vår studie.  
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2.1.2 Den teoretiska utvecklingsprocessen 

Syftet med en fallstudie är inte att producera statistiskt generaliserbara resultat, utan 

snarare att komma fram till analytiska generaliseringar. Analytiska generaliseringar kan 

uppstå som ett resultat av teoretiskt resonerande runt och jämförelse mellan 

existerande teorier och det empiriska underlag som framkommit i fallstudien (Yin, 

1989). Vidare är det genom en noggrann teoretisk analys möjligt att överföra 

tolkningen av fallstudien från ett sammanhang till ett annat, vilket kan öka värdet av 

studien (Hirschman, 1986, i Matikainen 1998).  

 

Keating (1995) identifierar tre olika nivåer i den teoretiska utvecklingsprocessen: 

theory discovery, theory refinement och theory refutation. Vanligtvis håller sig forskare till 

ett av de tre stadierna i sin forskning, men det är möjligt att täcka in flera i samma 

studie. Den cirkulära processen i teoriutvecklingen beskrivs av bilden nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-1: Den teoretiska utvecklingsprocessen 
(Källa: Keating, 1995, s.68) 

 

 

Theory discovery syftar till att kartlägga dynamiska och komplexa fenomen som inte 

redan behandlas av existerande teorier. Den här typen av fallstudier är lämplig vid 

Theory 
Discovery 

Theory 
Refutation

Theory 
Refinement 
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forskning inom outforskade områden, eller då forskaren söker efter nya förklaringar 

till luckor i existerande teorier. Forskaren bör i den här typen av fallstudie nämna hur 

den nya informationen bidrar till, bekräftar eller motbevisar existerande teorier. 

(Keating, 1995) 

 

Theory refinement är det skede i teoriutvecklingsprocessen där teoretiska koncept 

utvärderas och tillåts utvecklas gradvis genom samspel med empiriskt material. I den 

här typen av fallstudier tas, till skillnad från i theory discovery, ett tydligare avstamp i 

existerande teorier och syftet med studien är mer uttalat. Den här kategorin av 

fallstudier delas, med utgångspunkt i studiens syfte, i sin tur upp i theory specification 

eller theory illustration. Om fallstudiens ansats är theory specification är syftet att 

genom empiriska studier vidareutveckla en teori, för att den i ett senare skede ska 

kunna testas genom ytterligare fallstudier, eller genom statistiska tester. Detta görs 

genom att den studerade teorin appliceras på ett empiriskt underlag för att se om den 

kan förklara den heterogenitet och komplexitet den är avsedd att förklara. Först 

därefter utsätts den för mer noggranna tester. Studier av typen theory illustration 

syftar istället till att påvisa en teoris användbarhet genom att tillämpa teorin på ett 

problem, t.ex. för att påvisa dess tillämplighet i olika sammanhang. Om möjligt bör 

forskaren i en sådan studie även visa på fördelen i att använda den studerade teorin 

jämfört med andra teorier, eller visa på områden i teorin som behöver kompletteras 

eller omformuleras. På det här sättet är det möjligt att klargöra teorins 

användningsområden. (Keating, 1995) 

 

Theory refutation beskriver ett tredje skede i teoriutvecklingsprocessen och innefattar 

studier som görs för att testa, eller argumentera emot, en etablerad teori (Keating, 

1995).  
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Varken ekonomistyrning eller interorganisatoriska relationer är i sig några nya eller 

särskilt outforskade koncept. Däremot är kopplingen mellan dessa båda koncept 

outforskad, både i teori och i empiriska studier. Det empiriska underlag som finns rör 

främst vertikala relationer, vilket gör att vi anser oss med gott fog kunna säga att det 

finns relativt stort utrymme för vidareutveckling av den teoretiska och empiriska 

basen vad gäller ekonomistyrning i horisontella relationer. Det finns dock några 

tidigare studier inom området, bl.a. av Dahlgren et al (2001), som vi kan utgå ifrån. 

Därutöver finns en möjlighet att koppla tidigare studier och teorier, framtagna för 

angränsande områden, till vårt eget område. Mot denna bakgrund menar vi att vår 

egen fallstudieansats mest är att likna vid theory refinement, närmare bestämt theory 

specification. Detta då vi inte, som i theory illustration, har ambitionen att etablera 

något enskilt teoretiskt perspektiv som det mest fördelaktiga, utan snarare önskar 

pröva i vilken utsträckning de existerande teorierna kan förklara och kopplas till det 

empiriska underlag som framkommer i vår fallstudie. Förhoppningsvis ska vår studie 

resultera i att den idag existerande teoribildningen inom området i viss mån kan 

vidareutvecklas.  

 

2.1.3 Vetenskapligt arbetssätt  

Vårt tillvägagångssätt kan enligt vår mening varken strikt hänföras till det som 

Wiedersheim-Paul & Eriksson (1994) beskriver som deduktivt eller induktivt 

arbetssätt, utan vår studie har inslag av båda ansatserna. Vi har i undersökningen till 

stor del tagit vår utgångspunkt i empirin, med en förhoppning om att våra iakttagelser 

ska kunna bidra till vidareutveckling av den teori som finns inom området för 

interorganisatorisk ekonomistyrning. Av den anledningen anser vi att vårt arbete i hög 

grad har präglats av ett induktivt förfarande, eftersom ett sådant arbetssätt enligt 

Wiedersheim-Paul & Eriksson (1994) tar sin utgångspunkt i empiriska observationer, 

utifrån vilka forskaren sedan försöker se samband, med syftet att vidareutveckla 

teoribildningen inom ämnesområdet.  
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Undersökningen har emellertid även haft vissa inslag av det deduktiva arbetssättet, 

som till skillnad från det induktiva angreppssättet innebär att forskningen tar sin 

utgångspunkt i teori snarare än i empirin (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1994). Detta 

gäller t.ex. när vi under vår analys försöker relatera vårt studieobjekt till redan 

befintliga studier och kategoriseringar inom området för interorganisatorisk 

ekonomistyrning. Dessutom skaffade vi oss i ett initialt skede av arbetet en överblick 

över det forskningsområde som vi skulle ta oss an, genom att sätta oss in i de teorier 

som direkt eller indirekt behandlar interorganisatorisk ekonomistyrning. Efter denna 

initiala litteraturstudie var det möjligt för oss att identifiera relevanta 

problemställningar inom området, vilket gjorde det lättare för oss att bedöma vad det 

var vi skulle söka efter i empirin. Vidare hjälpte kunskaperna från dessa 

litteraturstudier oss även i våra försök att tolka och förstå den empiriska verklighet 

som vi sedan konfronterades med i undersökningen. 

 

Även om vi under insamlingen och analysen av det empiriska materialet har använt 

oss av vår referensram, så har vi dock på intet vis följt den som en slavisk sanning, 

utan den har snarare fungerat som en slags kompass för oss i vårt arbete. Allt 

eftersom studien har fortskridit har referensramen förändrats, för att på bästa möjliga 

sätt stödja oss under den empiriska undersökningen och vid tolkningen av de resultat 

som framkom. Detta kan ses som ytterligare ett tecken på att vi inte är strikt 

avgränsade till endast ett av arbetssätten, utan att vi tar avstamp både i den deduktiva 

och den induktiva ansatsen. 

 

2.1.4 Val av studieobjekt 

Det objekt som undersöks i en fallstudie kan t.ex. vara en person, en händelse, eller en 

organisation (Yin, 1994). Vad som är att betrakta som ett relevant fall är till stor del 

beroende av forskningens syfte och problemformulering (Lundahl & Skärvad, 1999). 

Den urvalsmetod som är vanligast vid fallstudier är teoretiskt urval, vilket innebär att 
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studieobjektet väljs med utgångspunkt i teoretiska hänseenden och inte utifrån 

statistiska grunder (Eisenhart, 1989). Till skillnad från statistiska urval gör forskaren 

vid ett teoretiskt urval istället ett medvetet val av studieobjekt, utifrån objektets 

möjligheter att effektivt belysa det fenomen som forskaren har för avsikt att studera. 

Det fall som har störst möjligheter att på bästa sätt belysa de aspekter forskaren vill 

studera bör således väljas. (Strauss & Corbin, 1998).  

 

Den interorganisatoriska relation som vi har valt att titta närmare på i vår fallstudie är 

samarbetet mellan Opcon Autorotor AB, Kompositprodukter AB och NFO Drives 

AB, som gemensamt arbetar för att utveckla en storleksoptimerad 

bränslecellskompressor för fordon. Att vi valde att studera just detta samarbete var ett 

medvetet val och beror på flera anledningar. En av anledningarna är att detta är en 

interorganisatorisk relation av sådan omfattning att viss ekonomistyrning torde 

förekomma. Samtidigt är samarbetet tillräckligt litet för att vi under den begränsade 

tid som står till förfogande för uppsatsarbetet ska kunna skapa oss en god helhetsbild 

av ekonomistyrningen inom relationen. Vidare har samarbetet fått statligt stöd, vilket 

indikerar att någon typ av koordinerings- eller styrningsmekanism för att fördela de 

tilldelade resurserna mellan parterna borde finnas. Detta eftersom det statliga bidraget 

går till företagens gemensamma projekt som helhet och inte betalas ut till respektive 

företag. Utformningen av denna förväntade fördelningsmekanism samt den basis på 

vilken fördelningen sker, var något som vi bedömde skulle kunna vara intressant ur ett 

interorganisatoriskt styrningsperspektiv. Slutligen hade de tre företagen en vilja att 

delta i studien, vilket naturligtvis var en förutsättning för att få tillgång till tillräcklig 

med information om samarbetet. Sammantaget bedömde vi ovanstående som en bra 

förutsättning för att kunna besvara vår frågeställning rörande ekonomistyrning i 

horisontella interorganisatoriska relationer. 
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2.2 Praktiskt tillvägagångssätt 

2.2.1 Insamling av empiriskt material 

För att forskaren i en fallstudie ska ha möjlighet att belysa det studerade objektet ur 

flera infallsvinklar och på så sätt få en mer mångfacetterad bild av detta, bör så kallad 

triangulering i empiriinsamlingen eftersträvas. Triangulering kan enkelt beskrivas som 

att forskaren i sitt arbete bör använda sig av flera olika informationskällor, t.ex. 

personliga intervjuer, observation och skriftligt material. (Yin, 1994) Vi har vid 

insamlingen av vårt empiriska material i stor utsträckning förlitat oss på intervjuer 

som den främsta informationskällan. Detta har kompletterats med skriftligt material 

rörande samarbetet i form av kontrakt och för de tre företagen gemensamma 

ansökningshandlingar, samt med studiebesök på respektive företag. En styrka i vårt 

praktiska tillvägagångssätt anser vi vara det faktum att vi har haft möjlighet att belysa 

den studerade interorganisatoriska relationen och dess ekonomistyrning ur samtliga 

samarbetsparters perspektiv, vilket innebär att vi har kunnat belysa studieobjektet ur 

tre olika vinklar. Huruvida insamlingen av vårt empiriska material kan sägas uppnå 

triangulering eller inte anser vi vara svårt att avgöra. Det har dock varit vår intention 

att i största möjliga mån belysa samarbetet med hjälp av olika informationskällor och 

vi anser oss kunna ge en efter omständigheterna bra och mångfacetterad bild av det 

studerade samarbetet.  

 

Då de tre studerade företagen är belägna i Blekinge, Dalarna och Stockholm, måste 

deras geografiska spridning över landet anses vara stor. Vi beslutade oss emellertid för 

att inte försöka samla respondenterna för att genomföra intervjuerna på en och 

samma ort, vilket för vår del hade underlättat intervjuarbetet. Istället ville vi komma ut 

till respektive företag för att genomföra våra intervjuer, detta för att samtidigt kunna 

iaktta varje företags verksamhet på plats och på så vis få en bättre uppfattning 

företagen och om atmosfären på respektive bolag.  
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Samtliga intervjuer följdes av en mer eller mindre omfattande visning av företagens 

produktionsanläggningar och lokaler. 

 

2.2.2 Skriftligt material 

Redan i ett tidigt skede av studien sökte vi information om de tre företagen och om 

deras gemensamma projekt, på respektive företags hemsida och i deras ekonomiska 

rapporter, i den mån detta fanns tillgängligt. Vid samtliga intervjuer fick vi även 

ytterligare skriftligt material beträffande samarbetet, allt från mässfoldrar, 

årsredovisningar till organisationsscheman. Vi har även haft tillgång till de 

ansökningshandlingar som företagen gemensamt sände in till Statens 

Energimyndighet och därutöver har vi fått se det konsortialavtal som reglerar 

förhållandet mellan de tre parterna. Utöver detta har vi försökt komplettera denna 

information med skriftligt material från källor utanför företagen, något som emellertid 

visade sig svårt, då företagen och deras gemensamma projekt endast mycket sällan har 

nämnts i media.  

 

2.2.3 Intervjuer 

Som utgångspunkt för intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide (se appendix 1), 

baserad på den litteraturstudie vi hade gjorde i början. Vid utformandet av 

intervjuguiden utgick vi från den teoretiska bakgrunden, i syfte att försäkra oss om att 

ställa frågor vars svar skulle kunna belysa de frågeställningar och problem som det 

redogörs för i den teoretiska bakgrunden. Vår förhoppning är att vi på så sätt har 

lyckats åstadkomma ett tydligt samband mellan uppsatsens syfte, teori och empiri. 

Målsättningen under intervjuerna var att täcka alla delar av intervjuguiden, men den 

ordning i vilken frågorna ställdes samt hur de formulerades, varierade i relativt stor 

utsträckning mellan de tre intervjuerna. Detta gör att våra intervjuer bäst kan 
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beskrivas som det som i metodlitteratur brukar benämnas semi-standardiserade 

intervjuer (Lundahl & Skärvad, 1999). 

 

Enligt Strauss & Corbin (1998) är det i fallstudier med teoretiskt urval viktigt att inte 

allt för strikt följa en i förväg uppställd intervjuguide, eftersom detta kan begränsa den 

information som kan samlas in under intervjun. Om intervjuaren strikt följer 

intervjuguiden kan detta leda till att respondenterna, av rädsla för att störa 

intervjuprocessen, endast svarar på de frågor som ställs, utan att utveckla sig och gå 

utanför den ursprungliga frågeställningen. En konsekvens av att mycket strikt följa 

intervjuguiden kan således bli att respondenterna avstår från att ta upp sådan 

information som kan tänkas vara till nytta för studien. Ett visst mått av frihet i val av 

frågor och formuleringar under intervjun är därför önskvärt. (Strauss & Corbin, 1998) 

 

Enligt Kvale (1997) är det också viktigt att under intervjuer inte använda sig av ord 

som kan vara främmande för respondenterna, t.ex. facktermer, detta för att undvika 

missförstånd. Detta var något vi hade i åtanke vid utvecklingen av intervjuguiden och 

eftersom vi inte hade någon uppfattning om respondenternas kunskaper inom 

företagsekonomi och ekonomistyrning, försökte vi i största möjliga mån att avstå från 

att använda ekonomiska fackbegrepp, för att undvika missuppfattningar till följd av 

frågornas formulering. Frågorna vi ställde berörde både specifika ämnen, t.ex. ”Hur 

beräknar ni era kostnader?”, medan vissa frågor var av mer generell karaktär och 

syftade till att få respondenten att fritt berätta om sin inställning till eller erfarenhet av 

ett visst område, t.ex. ”Hur upplever du att den här typen av samarbeten fungerar?”. 

Vidare formulerade vi intervjufrågorna på ett sätt som gav respondenterna relativt 

stor frihet i hur de skulle besvara frågorna, något som enligt Patel & Davidson (1994) 

kan beskrivas som en relativt ostrukturerad intervju.  

 

Respektive företags verkställande direktör intervjuades, vilket innebär att totalt tre 

intervjuer genomfördes. De verkställande direktörerna är samtliga helt eller delvis 
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ansvariga för ekonomifrågor i företagen och en av dem är dessutom projektledare för 

samarbetet. Våra besök hos företagen varade mellan två och en halv timme till fyra 

timmar, varav intervjuerna utgjorde mellan en och en halv timme till två timmar, 

resten av tiden visades vi runt på företagens anläggningar. Vid två av intervjuerna 

gjordes avbrott för lunch, något som enligt vår mening emellertid inte påverkade 

intervjuresultatet i nämnvärd utsträckning, eftersom pauserna togs vid sådana skeden 

av intervjun där vi skulle gå över till att ställa frågor om ett helt nytt område. Detta 

gjorde att dessa pauser kändes ”naturliga” och att det därför var lätt att fortsätta 

intervjun efteråt 

 

Vi deltog båda två vid samtliga intervjuer och efter tillstånd från alla respondenter 

spelades de tre intervjuerna in på band, vilket innebar att vi kunde försäkra oss om att 

inte missa något av det som framkom under intervjuerna. Användandet av 

bandspelare kan eventuellt upplevas som hämmande av respondenterna. Eftersom 

ingen av respondenterna visade några som helst tecken på tvekan vid denna förfrågan 

tror vi dock inte att detta hade någon hämmande effekten. Det faktum att intervjuerna 

genomfördes på respektive företag tror vi kan ha haft en positiv inverkan på 

resultatet, då detta innebar att intervjuerna skedde i en miljö som var bekant för 

respondenterna. 

 

I slutet av respektive intervju erbjöds respondenten möjligheten att komplettera det 

som hade sagts, klargöra eventuella tveksamheter och ställa frågor. Efter det att vi 

själva hade sammanställt intervjumaterialet skickades det ut till respondenterna, för att 

de skulle få en möjlighet att korrigera eventuella felaktigheter och missförstånd. 
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2.3 Metodkritik  

För att som forskare uppnå en studie med validitet, d.v.s. att det som mäts i 

undersökningen också är det som forskaren har för avsikt att mäta, samt reliabilitet, 

vilket innebär att andra forskare kan återupprepa studien med samma resultat, är det 

viktigt att välja en metod som passar studien och dess syfte (Befring, 1994). För att ge 

läsaren en möjlighet att avgöra i vilken mån vi har lyckats med detta samt för att göra 

det möjligt för denne att skapa sig en uppfattning om resultatens tillförlitlighet har vi, i 

enlighet med rekommendationerna från Wiedersheim-Paul & Ericsson (1994), försökt 

att på ett tydligt sätt klargöra för vårt tillvägagångssätt och vårt vetenskapliga 

förhållningssätt. En sådan redogörelse är dock inte fullständig utan en redogörelse för 

de problem och den kritik som kan riktas mot vårt valda tillvägagångssätt.  

 

För att skapa en så bra bild av helheten som möjligt bör objektet i en fallstudie 

studeras under en längre tid (Lekwall & Wahlbin, 2001) och därutöver bör forskaren, 

som tidigare nämnts, eftersträva något som benämns triangulering i empiriinsamlingen 

(Yin, 1994). Beroende på de relativt snävt begränsade tidsramarna för vår 

undersökning har en längre undersökningsperiod dock inte varit möjlig för vår del. 

Tidsbegränsningen har även inneburit en viss inskränkning i vår möjlighet att använda 

många olika informationskällor. Framför allt har den begränsade tiden inneburit att 

det inte har varit möjligt för oss att över tiden själva observera hur ekonomistyrningen 

fungerar och utvecklas i nätverket, utan vi har i stor utsträckning fått förlita oss på den 

information som kom fram under intervjuerna. Vår studie kan därför närmast 

beskrivas som en undersökning med en fallstudieliknande ansats och inte som en 

fallstudie i sann mening. Vi tror emellertid inte att detta är något som hindrar oss från 

att komma fram till relevanta resultat och slutsatser, men anser att detta är något som 

är värt att poängteras. I samband med detta vill vi återigen påpeka att det faktum att vi 

har haft möjligheten att tala med representanter från samtliga i relationen inblandade 

parter torde ha gett oss en ganska bra och representativ bild av hur 
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ekonomistyrningen i den aktuella relationen ser ut, trots tidsbegränsning och viss 

inskränkning i antalet informationskällor.  

 

Att antalet intervjuer är så pass lågt som tre skulle eventuellt kunna uppfattas som en 

svaghet i vår undersökning. Vi menar emellertid att antalet intervjuer måste sättas i 

relation till de för studien specifika förutsättningarna. Samtliga tre företag är relativt 

små, vidare är antalet personer som på varje företag är direkt involverade i samarbetet 

begränsat och de personer som har insyn i de ekonomiska frågorna som är relaterade 

till samarbetet är ännu färre. Då de tre respondenterna är verkställande direktörer och 

i stor utsträckning ansvarar för ekonomin på respektive företag, menar vi att de 

personer vi har talat med också är de som besitter mest kunskap, både om de tre 

företagens verksamhet och om företagens gemensamma projekt. Enligt Kvale (1997) 

finns det inget egensyfte i att genomföra många intervjuer, utan det som är avgörande 

är istället när en ytterligare intervju inte längre tillför någon för studien ny och 

användbar information. Eftersom de tre respondenterna enligt vår mening är de 

personer som vet mest om samarbetet och om ekonomistyrningen av detta, menar vi 

att det i den aktuella situationen inte skulle ha tillfört något att genomföra ytterligare 

intervjuer. 

 

Något som kan vara problematiskt i studier som bygger på intervjuer är den så kallade 

intervjuareffekten. Med detta avses en situation där intervjuaren sänder ut signaler 

som får respondenten att, medvetet eller omedvetet, förstå vad som förväntas av 

honom eller henne, något som kan resultera i att respondenten inte svarar helt 

sanningsenligt (Patel & Davidson, 1994). Därutöver föreligger en risk för att 

respondenten försöker skönmåla verkligheten och dölja eventuella brister.  

 

Eftersom vi i uppsatsen i stor utsträckning förlitar oss på det material som har 

framkommit under intervjuerna är ovan nämnda svårigheter relaterade till intervjuer 

särskilt relevanta för denna studie. Risken för att någon av respondenterna har försökt 
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skönmåla situationen är svår att bedöma, men vi tror oss i viss mån ha kunnat 

undvika detta problem, och därmed risken för att få en felaktig bild av samarbetet, 

genom att intervjua respondenter från samtliga involverade parter. För att försäkra oss 

om att vi inte gick miste om något av det som sades under själva intervjuerna spelades 

intervjuerna, som redan nämnts, in i sin helhet. Vi menar att bandupptagningarna är 

något som kan sägas stärka uppsatsens reliabilitet, då dessa innebär en möjlighet, inte 

bara för oss utan även för andra, att i efterhand gå igenom vad som hade sagts under 

intervjuerna. Det faktum att vi båda två var närvarande vid samtliga intervjuer var 

ytterligare något som underlättade efterarbetet, eftersom detta gav oss en möjlighet att 

diskutera och jämföra intryck, för att på så sätt komma närmare en korrekt bild av det 

som hade framkommit under våra besök.   

 

Förutsättningarna för det studerade samarbetet kan sägas vara något speciella, 

eftersom samarbetets produkt är ny för marknaden och är relaterad till 

bränslecellsfordon, vilket är ett nytt segment inom fordonsindustrin. Efterfrågan på 

samarbetets tilltänkta produkt kan i dagsläget därför sägas vara förhållandevis svår att 

förutspå jämfört med produkter av mer traditionell karaktär. Detta kan väcka frågan 

om hur representativ den studerade relationen och resultaten sprungna ur denna 

studie är för andra interorganisatoriska relationer. Vi menar dock att det som i grund 

och botten är intressant i studien är hur företag som är involverade i en relation löser 

frågor relaterade till ekonomistyrning. Att det sedan föreligger specifika 

förutsättningar är något som till viss del kan tänkas inverka, men inte i så stor mån att 

detta gör det omöjligt att se bortom dessa förutsättningar för att kunna 

generaliseringar även till andra interorganisatoriska relationer.  

 

Som vi har berört tidigare är utbudet av såväl empiriskt som teoretiskt underlag 

tämligen begränsat inom området för ekonomistyrning i horisontella relationer mellan 

företag. Detta innebär att vi har använt oss av relativt få källor inom just detta 

specifika område, något som eventuellt skulle kunna ses som en brist. Vi har 
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emellertid försökt återspegla de olika teoretiska bidrag som trots allt finns inom 

området, för att på så sätt kunna belysa problemställningen ur ett så mångfacetterat 

perspektiv som möjligt. Som en följd av bristen på forskning om interorganisatorisk 

ekonomistyrning i horisontella relationer har vi även använt oss av litteratur om 

ekonomistyrning i vertikala interorganisatoriska relationer. Vi menar dock att mycket 

av denna litteratur även kan appliceras på horisontella relationer. Detta eftersom det 

som ligger bakom svårigheterna inom interorganisatorisk ekonomistyrning i många 

fall snarare tycks vara det faktum att det rör sig om styrning över 

organisationsgränserna och inte hur samarbetsparterna förhåller sig till varandra i 

produktens värdekedja.  

 

Valet av de teorier som utgör en del av grunden för denna studie är vårt eget och är 

gjort utifrån det som vi tror är en lämplig utgångspunkt för att på bästa sätt kunna 

belysa ekonomistyrning i interorganisatoriska relationer. Detta val innebär ett inslag av 

subjektivitet, som dock är mycket svårt att komma ifrån, men vi tror emellertid att de 

teorier som vi har valt är de som är mest relevanta för studiens syfte. Som läsare bör 

man dock bära med sig vetskapen om att ifall det val av teorier som har gjorts för att 

belysa uppsatsens frågeställningar hade varit ett annat, så hade detta kunnat utmynna i 

ett annorlunda resultat. 
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3 Teoretisk bakgrund 
 

I den teoretiska bakgrunden presenteras de teorier som vi anser vara lämpliga för att besvara 

och belysa våra problemfrågor. Inledningsvis ges en kort redogörelse för ekonomistyrningens 

roll och användningsområden, vilket följs av en presentation av olika slags interorganisatoriska 

relationer. Avslutningsvis diskuteras information och ekonomistyrning i interorganisatoriska 

kontexter och vilka svårigheter som kan uppstå i samband med interorganisatorisk 

ekonomistyrning. 

 

 

3.1 Ekonomistyrning  

För att få en förståelse för frågor relaterade till ekonomistyrning i interorganisatoriska 

relationer är det nödvändigt att ha en viss kännedom om den ekonomiska styrningens 

roll för det enskilda företaget. Vi anser det därför vara lämpligt att inleda detta kapitel 

med en allmän beskrivning av ekonomistyrningens roll och användningsområden. 

 

För att företag ska kunna uppnå de mål som kommer till uttryck i företagets vision, 

affärsidé och strategi, krävs planering, samordning, kontroll och uppföljning av 

verksamheten i organisationen. Ekonomistyrningens övergripande syfte är att bidra till 

att företagets mål uppnås och ekonomistyrning beskrivs ofta som ett verktyg för att 

implementera företagets strategier. (Ax et al, 2001; Anthony & Govindarajan, 2001) 

Följande definition ger en bra bild av hur ekonomistyrning beskrivs i litteratur inom 

området: 

 
”Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattnings-

havare mot vissa ekonomiska mål.” 

(Ax et al 2001, s. 65) 
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De ekonomiska målen kan vara både av finansiell och icke-finansiell karaktär, men 

traditionellt förknippas ekonomiska mål med mått av finansiell karaktär som t.ex. 

kostnader, intäkter och resultat. Under senare år har emellertid även mål av icke-

finansiellt slag lyfts fram och fått en allt större betydelse inom den ekonomiska 

styrningen. (Ax et al, 2001) När vi fortsättningsvis använder oss av termen 

ekonomistyrning avser vi främst den mer traditionella innebörden, där de ekonomiska 

målen i form av finansiella mått står i fokus. 

  

Ekonomistyrning innefattar aktiviteter som planering, koordinering, uppföljning och 

utvärdering av organisationens verksamhet. En av ekonomistyrningens viktigaste 

uppgifter är att skapa målkongruens, d.v.s. den ekonomiska styrningens utformning 

bör medverka till att enskilda enheter och individer inom organisationen i eget intresse 

vidtar åtgärder som står i samklang med företagets mål. Den ekonomiska styrningen 

handlar således om att få hela organisationen att sträva mot de uppställda målen. 

(Anthony & Govindarajan, 2001)  

 

3.1.1 Styrmedel 

Ett flertal olika medel står till buds för att styra företaget mot de uppsatta målen. 

Dessa styrmedel kan klassas in i tre kategorier: formella styrmedel, 

organisationsstruktur och mindre formaliserad styrning. (Ax et al, 2001) Vi kommer i 

denna uppsats framför allt behandla och undersöka sådana styrmedel som faller inom 

kategorin formella styrmedel. Exempel på formella styrmedel är bland annat 

kalkylering, budgetering, internredovisning, prestationsmätning och intern prissättning 

(Ax et al, 2001).  
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3.1.2 Ekonomisystem 

Styrning av företag grundar sig på bearbetning och analys av information. Detta 

innebär att företag bör utforma sina informationssystem på ett sånt sätt att de stödjer 

och underlättar den styrning som eftersträvas. Behovet av information beror 

följaktligen på vilken slags styrning som eftersträvas och olika styrsystem kräver 

således olika information. De formaliserade informationssystem som ligger till grund 

för den ekonomiska styrningen betecknas ekonomisystem. (Samuelson, 1993) 

 

I ekonomisystemet innefattas normalt budgetering, produktkalkylering och 

internredovisning, som alla räknas till formella styrmedel. Till ekonomisystemet hör 

ofta också regler för t.ex. när och hur data ska samlas in, sammanställas och 

rapporteras, vilket bland annat kan utgöra riktlinjer för hur budgetar och 

produktkalkyler ska ställas upp och beräknas. Ekonomisystemet kan således sägas vara 

ett system för att samla in, bearbeta, lagra och rapportera information om det som 

sker i verksamheten. (Ax et al, 2001) 

 

 

3.2 Interorganisatoriska relationer 

En förutsättning för att förstå ekonomistyrningens betydelse i interorganisatoriska 

kontexter är en viss kunskap om interorganisatoriska relationer. Vi kommer i följande 

avsnitt därför att ge en kort redogörelse för varför interorganisatoriska relationer kan 

tänkas uppstå och kommer därefter att beskriva några olika former för 

interorganisatoriska samarbeten och vad som utmärker dessa, framför allt vad gäller 

ekonomistyrningen.  
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3.2.1 Samordningsmekanismer 

Ett sätt att förklara uppkomsten av interorganisatoriska relationer på är genom att 

betrakta dem som ett sätt för företag att minska sina transaktionskostnader. Detta är 

utgångspunkten i den så kallade transaktionskostnadsteorin. Huvudtanken i 

transaktionskostnadsteorin är att transaktioner mellan företag ska samordnas på ett 

sådant sätt att kostnaderna för transaktionerna kan hållas så låga som möjligt. 

Traditionellt sett görs inom transaktionskostnadsteorin en åtskillnad mellan de 

transaktioner som sker på marknaden, med priset som samordnande mekanism, och 

de transaktioner som sker inom en organisation, där samordningen sker genom 

hierarki. (Williamson, 1991) Transaktioner som karaktäriseras av ett osäkert utfall, 

som är frekvent återkommande och som medför betydande och för transaktionen 

specifika investeringar kommer sannolikt bedrivas i en hierarkisk organisation. Om 

transaktionerna däremot är enstaka förekommande och inte kräver några specifika 

investeringar kommer de dock med största sannolikhet att genomföras på marknaden, 

eftersom detta ger de lägsta transaktionskostnaderna. (Powell, 1990)  

 

Vissa forskare betraktar marknad och hierarki som två poler mellan vilka det ryms 

åtskilliga varianter av olika organisationsformer. Det kan exempelvis röra sig om 

upprepad handel mellan två företag, något som ligger väldigt nära ”marknadspolen”, 

eller joint ventures och stora konglomerat nära den andra, hierarkiska, polen. Marknad 

och hierarki ska enligt detta synsätt således inte ses som två strikt avgränsade 

strukturer, utan gränserna är något flytande. (Powell, 1990) 

 

Under de senaste tjugo åren har det blivit allt vanligare att företag deltar i någon form 

av interorganisatoriskt samarbete för att genomföra vissa av sina ekonomiska 

transaktioner (Ring & van de Ven, 1994; Varamäki, 2001). Dessa interorganisatoriska 

samarbetsformer, där samordningen av transaktionerna varken sker genom en ren 

marknadslösning eller genom hierarki, går under benämningen hybrider (Williamson, 
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1991). Hybrider kan sägas uppstå i situationer då företag ser en chans att uppnå 

ekonomiska fördelar som varken kan uppnås via rena marknadsmekanismer eller i en 

hierarki (Pfohl & Buse, 2000) och företagens strävan efter att skapa 

konkurrensfördelar kan betraktas som den övergripande anledningen till varför 

hybrider uppstår. Vissa menar att dessa hybrida, interorganisatoriska 

organisationsformer kan komma att få lika stor betydelse som det löpande bandet fick 

på sin tid (Teece, 1996). 

 

Det finns inga klart definierade kännetecken för hybrider (Dahlgren et al, 2001), utan 

hybrider kan snarare ses som ett samlingsnamn för olika typer av interorganisatoriska 

relationer. Strategiska allianser, nätverk, leverantörskedjor, partnerskap och joint 

ventures är bara några exempel på termer som används för att beskriva olika typer av 

samarbeten, som alla har det gemensamt att de kan sägas vara av hybrid art. En 

mängd olika typer av relationer mellan företag räknas med andra ord till kategorin 

hybrider. Denna heterogenitet förklaras inom transaktionskostnadsteorin med att det 

finns många olika slags transaktioner och att effektivitet endast kan uppnås om 

ledningsstrukturen anpassas till de specifika behoven hos de för företaget aktuella 

transaktionerna (Williamson, 1991). 

 

3.2.2 Horisontella och vertikala relationer 

Interorganisatoriska relationer beskrivs ofta som vertikala eller horisontella. I vertikala 

relationer befinner sig samarbetsparterna på olika nivåer i produktens värdekedja, 

medan parterna i en horisontell relation befinner sig på samma steg i förädlingskedjan, 

vilket innebär att de kan vara konkurrenter till varandra. (Dekker, 2000) Värt att 

notera är att merparten av forskningen inom området för interorganisatoriska 

relationer behandlar vertikala leverantörsrelationer. I vår studie står emellertid en 

horisontell relation i centrum. 
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3.2.3 Nätverk  

Andersson (2000) beskriver nätverk som frivilliga, vanligtvis långsiktiga 

överenskommelser, gällande viss koordinering av resurser mellan två eller flera 

självständiga företag. Genom en ömsesidig hängivenhet mot ett gemensamt mål syftar 

nätverket till att ge parterna en ökad måluppfyllelse. Detta uppnås genom integrering 

och samordning av en eller flera funktioner, samtidigt som andra funktioner förblir 

självständiga enheter. 

 

Det finns otaliga definitioner på nätverk och för att undvika förvirring är det därför 

viktigt att som användare av termen klargöra vad som avses. Ovanstående definition 

är bara en i mängden av existerande nätverksdefinitioner, men vi anser att den ger en 

bra bild av den betydelse som vi lägger in i termen nätverk. Vi kommer i vår 

redogörelse för nätverk inte utgå från det så kallade nätverkssynsättet, eftersom detta 

synsätt enligt vår mening i princip betraktar företags deltagande i nätverk som en 

ofrånkomlig konsekvens av att bedriva verksamhet. Vi intresserar oss istället för 

nätverk i den bemärkelsen som återspeglas i definitionen ovan, där nätverket betraktas 

som en konsekvens av att företagen gjort ett frivilligt val, när det finns en intention 

hos företagen att ingå i ett nätverk.  

 

Många av dagens marknader kännetecknas av globalisering och sjunkande prisnivåer 

och de snabbt föränderliga marknaderna kan ses som en av de största utmaningarna 

för företag idag (Kulmala et al, 2002; Suomala & Kulmala, 2001). Nätverk ger 

emellertid företag en möjlighet att uppnå konkurrensfördelar som gör det möjligt att 

klara av den snabba förändringstakten och det ökande konkurrenstrycket och vissa 

menar därför att nätverk är framtidens organisation. Genom att ingå i ett nätverk kan 

det enskilda företaget uppnå en flexibilitet som gör det möjligt att snabbare kunna 

anpassa sig till förändringarna i omvärlden. Att samarbeta med andra företag kan även 

innebära en möjlighet att förbättra effektiviteten, t.ex. genom stordrift. Som del i ett 
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nätverk kan således det enskilda företaget uppnå sådana konkurrensfördelar som det 

inte skulle kunna uppnå på egen hand, detta samtidigt som det behåller sin autonomi. 

(Pfohl & Buse, 2000) 

 

Mot ovanstående bakgrund är det inte förvånande att nätverk är vanligare i snabbt 

föränderliga branscher med hög tillväxt, än i mer statiska branscher med låg tillväxt. 

Värt att notera är även att vad nätverket ägnar sig åt främst tycks vara beroende av 

tillväxten i den aktuella industrin. I branscher med hög tillväxt tenderar nätverken att 

fokusera mer på produkter, medan nätverk i branscher med lägre tillväxt snarare 

fokuserar på processer. (Kulmala et al, 2002)  

 

Utöver globalisering och sjunkande prisnivåer kännetecknas många marknader idag av 

att många stora företag väljer att reducera antalet leverantörer (Harland, 1996; Zeng, 

2000). En reducering av antalet leverantörer kan för köparen innebära en möjlighet att 

spara in arbetstid och kostnader, t.ex. i form av mindre administrativt arbete som 

orderhantering och leveransplanering. Därutöver kan en minskad leverantörsbas 

underlätta effektivisering av kommunikationen gentemot de leverantörer som återstår. 

(Hines, 1995) Utöver kostnadsfördelar pekas spridningen av metoder som Just-in-

time ut som en möjlig orsak bakom trenden att reducera antalet leverantörsrelationer, 

eftersom detta och liknande arbetssätt kräver en stark involvering av leverantören för 

att fungera väl. (Harland, 1996; Zeng, 2000)  

 

Ett sätt för större företag att reducera antalet leverantörer är att köpa helhetslösningar 

och kompletta system av ett fåtal leverantörer, istället för att på egen hand köpa alla 

nödvändiga komponenter och sätta ihop dessa till önskad produkt. De leverantörer 

som tillhandahåller helhetslösningen har oftast ett antal specialiserade 

underleverantörer eller samarbetspartners under sig för att kunna leverera den 

kompletta lösningen. Genom att den stora köparen inte själv behöver ha kontakt med 

dessa underleverantörer kan denne minska sina leverantörsrelationer och kan på så vis 
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spara både tid och pengar. (Hines, 1995) Har en leverantör inte möjlighet att på egen 

hand tillhandahålla en helhetslösning skulle detta därmed eventuellt kunna innebära 

att den i princip tvingas liera sig med andra företag för att klara av att möta köparens 

krav. Stora köpares krav och efterfrågan på helhetslösningar skulle således kunna ses 

som ytterligare en anledning till nätverkens framväxt.  

 

3.2.4 Produktens betydelse för nätverk 

Lamming et al (2000) gör en åtskillnad mellan nätverk beroende på om den produkt 

som tillverkas i nätverket är funktionell eller innovativ och unik. Funktionella produkter 

kännetecknas av långa livscykler, stabil efterfrågan och relativt låga marginaler, vilket 

gör att minimering av kostnader är viktigt inom den här produktkategorin. De 

innovativa produkterna karaktäriseras å andra sidan av relativt korta livscykler, 

oförutsägbar efterfrågan samt höga marginaler. För denna typ av produkter är det inte 

låga kostnader som sätts i fokus, utan snarare flexibilitet och snabbhet med att få ut 

produkten på marknaden. De båda produktgruppernas olikheter medför att även 

nätverkens karaktär skiljer sig åt, beroende på de olika prioriteringar som måste göras.  

 

För nätverk med innovativa produkter är snabbhet och flexibilitet viktiga aspekter, 

medan nätverken med funktionella produkter snarare bör fokusera på att uppnå låga 

kostnader. (Lamming et al, 2000) Teorin om produktens inverkan på nätverket 

grundar sig på en studie av vertikala relationer, men eftersom resonemanget baserar 

sig på produkternas karaktäristika och efterfrågan, menar vi att det även torde kunna 

tillämpas på horisontella nätverksrelationer. 
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3.2.5 Tre nätverkstyper 

Med tanke på vårt syfte vore en nätverkskategorisering baserad på studier av 

horisontella nätverk, där ekonomistyrningen har fungerat som ett viktigt inslag i 

klassificeringen, mest användbart för vår undersökning. Detta är i princip vad som har 

gjorts i en studie av Dahlgren et al (2001), där följande tre typer av nätverk har 

identifierats: 

 

Affärsmässigt nätverk 

Parterna i det affärsmässiga nätverket har en långsiktig relation till varandra, men de 

uppdrag som genomförs gemensamt inom nätverket aktiveras av specifika 

affärsmöjligheter. Även företag som normalt inte är med i nätverket kan innefattas i 

nätverkets olika samarbetsprojekt, vilket innebär att det affärsmässiga nätverket inte är 

en fast konstellation. Nätverkets drivkraft kan sägas vara att det ger de inblandade 

företagen en möjlighet att få kontrakt som är av sådan karaktär att ett enskilt företag 

inte ensamt skulle ha klarat av att erhålla och leva upp till kontraktet. (Dahlgren et al, 

2001) 

 

Gemensamma investeringar förekommer inte i det affärsmässiga nätverket och 

styrningen i den här typen av nätverk tar sig främst uttryck i informella möten. 

Företagen har en viss kännedom om varandras redovisnings- och kalkylsystem, men 

kontroll och ekonomisk styrning förekommer i det affärsmässiga nätverket främst på 

företagsnivå. Viss budgetering sker gemensamt, främst för att underlätta 

kapacitetsplanering och koordinering av den gemensamma verksamheten, detta utgör 

dock endast en liten del av den för företagen totala budgeteringen. I övrigt 

koordineras verksamheten i det affärsmässiga nätverket via marknadsmekanismerna. 

Varje företag i nätverket har sin egen kalkyleringsmetod och gemensamma offerter 

räknas ut genom en summering av de enskilda företagens egna kostnadsberäkningar 

och vinstmarginaler. (Dahlgren et al, 2001) 
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Strategiskt nätverk 

Samarbetet i det strategiska nätverket baserar sig på gemensamma mål och strategier, 

vilket innebär att någon form av gemensam ekonomistyrning behövs. Parterna i ett 

strategiskt nätverk kan välja att organisera samarbetet med hjälp av någon slags 

gemensam enhet. Denna enhet, t.ex. ett gemensamt ägt aktiebolag, kan fungera som 

ett slags nav i samarbetet, exempelvis genom att intäkter och kostnader fördelas och 

hanteras via detta bolag med något som skulle kunna liknas vid intern fakturering. 

Verksamheten i det strategiska nätverket är ofta riskfylld, bland annat p.g.a. 

gemensamma investeringar, och det finns ett behov av ett ekonomisystem som kan 

tillhandahålla information som kan ligga till grund för vinstdelning, planering, 

koordinering och kontroll. Det förekommer därför mer gemensam ekonomisk 

styrning i det strategiska nätverket än i det affärsmässiga. (Dahlgren et al, 2001) 

 

En gemensam budget upprättas för kapacitetsplanering samt för att koordinera 

aktiviteterna inom nätverket. Kostnaden för nätverkets produkt fastställs i en 

gemensam beräkning, men liksom i det affärsmässiga nätverket görs detta genom att 

respektive företags enskilt uträknade kostnader summeras. Överskrider sedan 

företagen de kostnader som gemensamt fastslagits får de stå för detta själva, men de 

kan samtidigt höja sin marginal om de lyckas producera till en kostnad lägre än den 

som fastställts i den gemensamma kostnadsberäkningen. Detta förfarande innebär att 

varje företag får en vinstmarginal som de själva kan påverka. Påpekas bör dock att om 

avvikelserna från den gemensamma kalkylen är mycket stora kan detta tas upp till 

gemensam diskussion och på så vis leda till förändringar i den gemensamma 

kostnadsberäkningen. Värt att notera är att respektive företag i det strategiska 

nätverket lämnar de andra parterna insyn i de egna kostnadsberäkningarna. Det finns 

således en stor öppenhet mellan parterna i det strategiska nätverket när det gäller 

kostnaderna. (Dahlgren et al, 2001) 
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Funktionellt nätverk 

Det funktionella nätverket kännetecknas av att en funktion, t.ex. försäljningskontor 

eller forskningslaboratorium, används och delas gemensamt av parterna i nätverket. 

Detta leder till ett mycket komplext beroende mellan parterna, vilket gör gemensam 

planering, regler och ömsesidig anpassning nödvändigt. Av de tre nätverkstyperna är 

det funktionella nätverket det som har störst inslag av gemensam ekonomistyrning, 

med gemensam strategisk planering samt gemensam budgetering för den funktion 

som delas av parterna. Samtliga företag har sina egna ekonomisystem, men dessa är 

integrerade inom vissa områden. Likt i det strategiska nätverket fördelas vinsterna 

genom en för parterna gemensam enhet, t.ex. ett gemensamt försäljningsbolag. 

(Dahlgren et al, 2001) 

 

Förhållandet mellan de olika nätverkstyperna kan enkelt illustreras på följande sätt:  

 

 

 

 

 

Figur 3-1: Kategorisering av horisontella nätverk 
(Källa: Dahlgren et al, 2001, s.17) 

 

 

Avslutningsvis kan nämnas att de tre olika typerna av nätverk återspeglar olika grader 

av beroende. I det funktionella nätverket, där företagen är beroende av nätverket för 

att få tillgång till den gemensamma funktionen, är parternas beroende av nätverket 

allra störst. En ytterligare aspekt som är relaterad till företagens grad av beroende av 

nätverket är hur stor del av deras omsättning som är förknippad med den verksamhet 

som sker inom ramen för nätverket. (Dahlgren et al, 2001) 
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3.2.6 Cooperation, coordination och collaboration 

Mattessich et al (2001) har i sitt arbete föreslagit en grov indelning av 

interorganisatoriska samarbeten, där en åtskillnad mellan cooperation, coordination och 

collaboration görs. Cooperation karaktäriseras av informella relationer som existerar 

utan att gemensamt definierat mål, struktur eller plan finns. Informationsutbyte sker 

sporadiskt då behov uppstår och varje företag behåller rätten att fullt ut styra all sin 

egen verksamhet. Detta är möjligt eftersom inga resurser delas och heller ingen 

vinstdelning sker inom ramen för relationen. (Mattessich et al, 2001)  

 

I coordination är relationen mellan parterna mer formaliserad och även om de inte har 

ett gemensamt syfte så har de åtminstone kompatibla syften. Informationskanaler för 

kontinuerligt informationsutbyte etableras och viss planering görs gemensamt inom 

ramen för relationen, vilket leder till att överenskommelser om en grundläggande 

arbetsfördelning kan nås. Vissa resurser delas eventuellt mellan parterna och det finns 

en medvetenhet om respektive parts vinstbehov. Detta gör att beroendet inom 

samarbetet ökar, även om företagen i relationen fortfarande är fullständigt autonoma. 

(Mattessich et al, 2001)  

 

Collaboration är den mest långsiktiga och utvecklade formen av interorganisatoriskt 

samarbete. Parterna samlas här runt ett gemensamt mål och gränserna mellan de olika 

företagen kan delvis suddas ut. En sådan typ av relation kräver noggrann planering 

och välutvecklade informationskanaler på alla nivåer. Auktoriteten ligger här snarare i 

själva samarbetet än i de enskilda företagen. Resurser, liksom vinster och förluster, 

delas inom ramen för den gemensamma verksamheten, vilket ytterligare ökar 

beroendet mellan parterna. (Mattessich et al, 2001)  
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3.2.7 En jämförande betraktelse av kategoriseringar 

Ett flertal paralleller mellan ovanstående kategorisering av Mattessich et al (2001) och 

nätverkskategoriseringen av Dahlgren et al (2001) kan urskönjas, men det föreligger 

också ett antal skillnader dem emellan. Om man likt Dahlgren et al (2001) tänker sig 

att de olika kategorierna av relationer befinner sig på en slags skala med olika starka 

inslag av marknad och hierarki, kan det affärsmässiga nätverket och cooperation, 

enligt sin respektive kategorisering, sägas ligga närmast marknaden. Gemensamt för 

de båda relationsformerna är att all kontroll sker inom de enskilda bolagen och att 

inga gemensamma investeringar görs. Då informationsutbytet mellan parterna i 

cooperation är mycket sporadiskt och det därutöver saknas ett gemensamt mål och 

struktur för relationen, skulle dock cooperation kunna placeras närmare marknaden 

än det affärsmässiga nätverket.  

 

Nästa steg på en tänkt skala av olika samarbetsformer är det strategiska nätverket 

respektive coordination. Gemensamt för de båda är att verksamheten inom ramen för 

relationen här är mer formaliserad och att syfte och planering är mer integrerad 

mellan företagen. Därutöver etableras kanaler för regelbundet informationsutbyte och 

en grundläggande arbetsfördelning kan göras. Till skillnad från coordination, där all 

auktoritet behålls i de enskilda företagen, kan det inom ramen för ett strategiskt 

nätverk skapas en gemensam enhet för samarbetet. Vidare ter sig samordningen 

mellan företagen något mer utvecklad i det strategiska nätverket än i coordination. 

Coordination skulle därför kunna sägas ligga närmare marknadsstrukturen än vad det 

affärsmässiga nätverket gör. Slutligen är det funktionella nätverket och collaboration i 

sin respektive kategorisering den mest utvecklade samarbetsformen, där verksamheten 

i mångt och mycket är integrerad över gränserna mellan de inblandade företagen. 

Någon nivåskillnad mellan dessa båda kategoriseringar är svår att urskilja.  
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Det som framför allt skiljer de båda kategoriseringarna av Dahlgren et al (2001) och 

Mattessich et al (2001) åt är att ekonomistyrningens roll och dess utformning ges ett 

större utrymme i nätverkskategoriseringen av Dahlgren et al (2001), vilket gör denna 

indelning något mer användbar för vårt syfte.  

 

 

3.3 Information i interorganisatoriska relationer 

Som tidigare nämnts grundar sig ekonomistyrning på bearbetning och analys av 

information. Detta innebär att behovet av information varierar beroende på vilken 

styrning som eftersträvas och olika styrsystem kräver således olika information. 

(Samuelson, 1993) Med tanke på informationens betydelse för ekonomistyrning 

kommer det i de följande avsnitten att redogöras för information i 

interorganisatoriska kontexter. 

 

En åtskillnad kan göras mellan sådan information som behövs för att bygga upp 

förtroendet mellan parterna i en relation och sådan information som behövs för 

relationens operativa verksamhet. Tomkins (2001) kallar den senare formen av 

information för ”information av typ 2”. Med detta avses sådan information som 

behövs för att kunna planera samt fatta beslut beträffande den gemensamma 

relationen, t.ex. gemensamma investeringar eller ekonomiska värderingar av 

strategiska beslut. (Tomkins, 2001) Eftersom förtroendets betydelse för 

interorganisatorisk ekonomistyrning inte kommer att undersökas inom ramen för 

denna uppsats, torde det framgå att den typ av information som vi intresserar oss för 

är just sådan information som främst rör planering av den gemensamma 

verksamheten, d.v.s. information av typ 2. 
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3.3.1 Informationsbehov över tiden 

Tomkins (2001) har, med utgångspunkt i tanken att informationsbehovet förändras 

över tiden i en samarbetsrelation, gjort en grov beskrivning av den information som 

efterfrågas i olika faser av en interorganisatorisk relation. I ett tidigt skede, när en 

relation fortfarande präglas av en relativt låg grad av beroende mellan parterna, är 

behovet av information inte särskilt omfattande, då det i detta skede främst är 

information angående kortsiktiga kostnadsfördelar som efterfrågas. Bestämmer sig 

företagen för att fortsätta relationen krävs information som kan underlätta 

planeringen för olika framtida scenarion. Informationsflödet ökar därför under denna 

fas, men rör fortfarande främst generella aspekter som kan fungera som stöd för 

strategisk analys.  

 

Efterhand utvecklas ett allt starkare beroende mellan de involverade företagen och 

den information som efterfrågas kommer allt mer att handla om sådant som kan ligga 

till grund för beslut beträffande gemensamma framtida investeringar samt 

fördelningen av gemensamma resurser, risker och kostnader. Informationsflödet blir 

under ett sådant skede både mer omfattande och detaljerat än tidigare. När relationen 

har fördjupats och beroendet ökat ytterligare minskar intensiteten i 

informationsutbytet successivt och ersätts enligt Tomkins (2001) med förtroende. 

Informationsbehovet förändras således under en relations livscykel och behovet av 

information kan sägas återspegla de beslut som måste fattas under olika skeden 

(Tomkins, 2001). 
  

Andra studier har visat att olika element av den ekonomiska styrningen förekommer 

under olika faser av en interorganisatorisk relation (Dekker, 2000). Eftersom olika 

ekonomistyrning kräver olika information (Samuleson, 1993) kan det faktum att 

ekonomistyrningen varierar under olika faser av en relation sägas innebära att även 

den information som efterfrågas till styrningen kan variera under en relations 

livscykel. Detta stödjer Tomkins (2001) resonemang om informationsbehovets 
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förändring över relationers olika faser. En konsekvens av att informationsbehovet 

förändras över tiden är att det blir i princip omöjligt att utveckla ett statiskt, optimalt 

informationssystem som kan användas under hela relationen. Det blir istället viktigt 

att företagen kontinuerligt anpassar informationssystemet utifrån det 

informationsbehov som krävs för att styra samarbetet på önskat sätt. (Tomkins, 2001) 

 

3.3.2 Informationsbehov i olika slags relationer 

Enligt Tomkins (2001) är det emellertid inte bara relationens utveckling över tiden 

som påverkar informationsbehovet, utan även syftet och formen för samarbetet 

påverkar informationsflödet mellan parterna. Området är ännu ganska outforskat, 

men Tomkins (2001) menar att det finns vissa skillnader i olika slags relationers 

informationsbehov, beroende på vad relationens syfte är samt hur formen för 

samarbetet ser ut. Uppfattningen att behovet av information skiljer sig åt beroende på 

vilket typ av relation det rör sig om förs även fram av en grupp finska forskare, som 

menar att som en konsekvens av nätverks olika karaktär och informationsbehov, så är 

samma slags ekonomistyrningstekniker inte lämpliga för alla typer av nätverk. Som 

exempel nämns att behovet av kontinuerlig kostnadsinformation sannolikt är större i 

nätverk där parterna i stor utsträckning ägnar sig åt gemensamma aktiviteter. Olika 

typer av nätverk kan således sägas skilja sig åt ur ett ekonomistyrningsperspektiv. 

(Kulmala & Varis, 2001)  

 

Även graden av beroende mellan samarbetsparterna pekas ut som en faktor med 

inverkan på informationsaspekten. Om de uppgifter som ska utföras inom ramen för 

den interorganisatoriska relationen i hög utsträckning är beroende av alla inblandade 

parter, krävs mer koordinering av aktiviteterna samt fler gemensamma beslut. I 

interorganisatoriska relationer med den här typen av ömsesidigt beroende ställs högre 

krav på bearbetning av information. (Dekker, 2000).  
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3.3.3 Öppenhet i interorganisatoriska relationer 

Den utsträckning i vilken parterna i en interorganisatorisk relation delar information 

med varandra kan delas in i tre nivåer. På den första nivån, som benämns opaque, 

utbyts ingen information mellan parterna. Nästa nivå, translucent, beskriver ett stadium 

där en utvald, begränsad mängd, information delas mellan parterna, medan viss 

information behandlas konfidentiellt. Det sista stadiet, transparens, kännetecknas av att 

den information som är relevant för relationen delas öppet mellan parterna. Det 

informationsutbyte som sker bör vara ömsesidigt, selektivt och relevant, men inte 

nödvändigtvis symmetriskt. (Lamming et al, 2001)  

 

Paralleller kan dras mellan resonemanget om transparens och Tomkins (2001) 

antagande gällande informationsbehovets förändring under samarbetsrelationers 

livscykler. Detta då Lamming et al (2001) menar att en relation inte är antingen rent 

opaque eller transparent, utan att informationsbehovet och graden av transparens är 

dynamisk och kan förändras över relationens livscykel. Behovet av transparens och 

information kan också skilja sig åt mellan de olika aktiviteter som sker inom ramen för 

samarbetet. (Lamming et al, 2001) 

 

Traditionell sett har företag inte lämnat utomstående någon insyn i företagets 

kostnader (Kulmala, 2002). Studier, framförallt av leverantörskedjor inom bilindustrin, 

har emellertid visat på situationer där sådan information som normalt behålls inom 

företaget lämnas ut över organisationsgränserna (Carr & Ng, 1995; Cullen et al, 1999; 

Cooper & Toshikawa, 1994). Exempel på när sådan information som normalt bevaras 

inom företaget lämnas ut över organisationens gränser är så kallad open book 

accounting, vilket innebär att ett företag lämnar andra företag insyn i sin 

kostnadsstruktur (Kulmala, 2002). Den information som lämnas ut kan röra uppgifter 

om exempelvis utvecklingskostnader och kostnader för material och administration 

(Carr & Ng, 1994).  
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Den här formen av utlämnande av information är ofta ensidig och sker vanligen i 

leverantörsrelationer som domineras av en mycket stark köpare som kräver insyn i sin 

underleverantörs verksamhet, för att därigenom kunna reducera sina egna kostnader. 

Är öppenheten inte ömsesidig föreligger dock en risk för att den part som tvingas 

lämna ut information kommer att försöka skydda sig genom att lämna information 

som inte är korrekt. På sikt är det därför mer gynnsamt för relationen om öppenheten 

och utelämnandet av information är ömsesidigt, det behöver dock inte vara 

symmetriskt. (Lamming et al, 2001) 

 

Kulmala (2002) menar att open book accounting kan främja lärandet mellan företagen 

i ett nätverk, men menar, i likhet med Lamming et al (2001), att ömsesidig öppenhet 

är nödvändig, detta för att lärandet inom nätverket ska kunna bli ömsesidigt. 

Öppenhet i ett nätverk kan också göra det möjligt att identifiera dåliga rutiner samt 

orsaker bakom ineffektiva aktiviteter inom relationen (Kulmala, 2002). En av de 

främsta anledningarna för att dela information med sina samarbetspartners är för att 

gemensamma förbättringar ska kunna genomföras (Kulmala et al, 2002). Öppenhet 

och open book accounting som innefattar alla aktörer i en nätverksrelation samtidigt 

verkar vara mycket sällsynt och det finns i dagsläget inga empiriska studier där 

öppenhet som sträcker sig över ett helt nätverk har kunnat iakttas. Open book 

accounting tycks snarare vara ett fenomen som förekommer i relationer mellan endast 

två företag, vidare tycks denna typ av öppenhet begränsa sig till företag som gör 

direkta affärer med varandra. (Kulmala, 2002).  

 

 

3.4 Ekonomistyrning i interorganisatoriska relationer 

Många interorganisatoriska relationer misslyckas, något som ofta är en följd av 

kontrollproblem. Studier har visat att ekonomistyrning kan spela en avgörande roll vid 

interorganisatorisk kontroll (Dekker, 2000) och den ekonomiska styrningen tycks 
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därför vara av relativt stor betydelse för interorganisatoriska relationers framgång. 

Forskarvärlden har emellertid hittills visat ett ganska svalt intresse för att undersöka 

ekonomistyrningens roll och dess användningsområden inom interorganisatoriska 

relationer och interorganisatorisk ekonomistyrning är därför, som nämndes i 

inledningen, ett i dagsläget relativt outforskat område.  

 

Huvuddelen av den litteratur som finns inom området för interorganisatorisk 

ekonomistyrning behandlar vertikala leverantörsrelationer och merparten av 

forskningen har hittills inriktat sig på leverantörsrelationer inom bilindustrin. Studier 

av horisontella relationer mellan företag är dock väldigt sällsynta och vi har i denna 

del av den teoretiska bakgrunden därför i stor utsträckning valt att tillämpa litteratur 

som främst rör vertikala relationer. Vi menar dock att denna litteratur i till viss del 

även kan appliceras på horisontella relationer. Detta eftersom det som ligger bakom 

svårigheterna inom interorganisatorisk ekonomistyrning i stor utsträckning tycks vara 

relaterat till det faktum att det rör sig om styrning över organisationsgränserna och om 

mötet mellan flera olika företags ekonomisystem, än om hur samarbetsparterna 

förhåller sig till varandra i produktens värdekedja.  

 

3.4.1 Styrsystemets effektivitet 

Som tidigare nämnts har studier av horisontella nätverksrelationer visat att 

utformningen av ekonomistyrning i interorganisatoriska sammanhang skiljer sig åt 

mellan olika relationer (Dahlgren et al, 2001). Det som på ett övergripande plan kan 

sägas vara avgörande för om styrningen blir effektiv är hur väl styrningens struktur 

matchar de transaktioner som genomförs inom relationen. Relationen och dess 

transaktioners karaktäristika måste därför has i åtanke vid utformningen av den 

interorganisatoriska styrningen och styrningens utformning bör anpassas och 

skräddarsys efter relationen och det som kännetecknar den. Att använda ett mycket 

komplext styrsystem för att styra en väldigt enkel relation kan leda till onödigt höga 
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kostnader, vilket kan ses som exempel på vad som kan hända när styrningen inte 

matchar relationen. (Matikainen, 1998) 

 

3.4.2 Generella svårigheter  

För att effektivitet och produktivitet ska kunna uppnås i interorganisatoriska 

relationer krävs att de samordnas och kontrolleras (Dahlgren et al, 2001). Liksom i det 

enskilda företaget är det för parterna i en interorganisatorisk relation nödvändigt att 

lösa problem rörande planering, koordinering, uppföljning och utvärdering av 

verksamheten. Ekonomistyrning kan, som tidigare nämnts, fungera som ett verktyg 

för att hantera dessa problem, men att åstadkomma en väl fungerande 

ekonomistyrning är inte alldeles enkelt.  

 

En generell svårighet vid ekonomistyrning över organisationsgränserna kan sägas vara 

det faktum att den interorganisatoriska ekonomistyrningen måste ta hänsyn till och 

återspegla det som sker, inte bara i en, utan i alla inblandade parters verksamheter 

(Tomkins, 2001). Ytterligare svårigheter orsakas av att parterna i en interorganisatorisk 

relation är autonoma, vilket innebär att det i interorganisatoriska relationer inte är 

möjligt att använda sig av hierarkiska kontrollmekanismer på samma sätt som detta 

kan användas på inom enskilda organisationer (Dekker, 2000). Inom en enskild 

organisation finns en väl definierad ledning som kan dra upp riktlinjer för hur 

planering, koordinering och uppföljning av verksamheten ska gå till. I en 

interorganisatorisk relation är det emellertid inte lika självklart vem som ska ansvara 

för styrningen. Denna avsaknad av en självklar ledning kan sägas vara ett av de 

övergripande problemen vid interorganisatorisk ekonomistyrning. (Dahlgren et al, 

2001) 

 

Problematiken relaterad till avsaknaden av en självklar ledning i interorganisatoriska 

relationer kan emellertid till viss del avhjälpas genom kontraktsskrivande mellan de i 
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samarbetet inblandade parterna. Enligt Stinchcombe (1985) kan upprättande av 

kontrakt göra det möjligt att uppnå effekter som annars vanligtvis associeras med 

hierarkiska organisationsformer, såsom t.ex. gemensamma rutiner och gemensamma 

förfaranden för att lösa frågor rörande kostnader, priser och oenigheter. Liksom i 

hierarkin kan kontraktsskrivande därför sänka transaktionskostnaderna mellan 

parterna samt underlätta ledningen av verksamheten. Genom att upprätta kontrakt 

kan en relation därmed sägas få vissa drag av en hierarki och dess 

kontrollmekanismer, samtidigt som de enskilda företagen kan behålla sin autonomi. 

(Stinchcombe, 1985).  

 

3.4.3 Lönsamhetsbedömning 

På samma sätt som det innan investeringsbeslut är nödvändigt att bedöma huruvida 

investeringen har potential att bli lönsam eller inte bör ett företag, för att undvika att 

göra en förlustaffär, innan det inleder en relation med andra företag göra en 

bedömning av relationens lönsamhetspotential. Enligt detta resonemang borde 

således parterna i ett initialt skede av en påtänkt relation genomföra en ex ante cost-

benefit analys av relationen och beroende på utfallet av denna analys borde sedan 

beslut fattas om det tilltänkta samarbetet ska fullföljas eller inte. Studier har dock visat 

att den här typen av analyser för att bedöma samarbetsrelationers ekonomiska 

potential sällan genomförs. (Cullen et al, 1999; Dahlgren et al, 2001)  

 

3.4.4 Kalkylering och prissättning 

Kalkyler kan fungera som ett mycket viktigt hjälpmedel i ett flertal olika 

beslutssituationer och används bland annat som beslutsunderlag vid prissättning, 

lönsamhetsanalys, intern prissättning, investeringar och kostnadskontroll (Ask & Ax, 

1997). Att kalkylinformationen inte innehåller stora felaktigheter är således av stor 

betydelse för att det ska vara möjligt att kunna fatta bra beslut. En olämplig 
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kalkylmetod, med felaktig kostnadsinformation som resultat, kan t.ex. leda till att 

företaget, i tron att kostnaden är lägre än vad den verkligen är, sätter ett för lågt pris 

på sin produkt. På motsvarande sätt kan missvisande kostnadsinformation även leda 

till att företaget, i tron att kostnaden för produkten är högre än vad den verkligen är, 

tar ut ett allt för högt pris för sin produkt, vilket kan leda till att produkten inte blir 

konkurrenskraftig. Felaktig kalkylering och kostnadsinformation kan således medföra 

förluster för företaget. (Cooper, 1987)  

 

Även om den felaktiga informationen i sin ursprungliga kontext inte är särskilt 

allvarlig kan felaktighetens effekt bli allt större i takt med att informationen, och 

därmed felet, överförs mellan parterna i en interorganisatorisk relation. På detta sätta 

kan felaktig eller förvrängd information från en part i en leverantörskedja i slutändan 

få enorma effekter i form av ineffektivitet, förlorade intäkter, dålig planering och 

försämrad leveransprecision. Fenomenet benämns ”oxpisk-effekten” och bygger på 

en studie av vertikala relationer. (Petersen, 2001) Vi menar emellertid att en liknande 

effekt även skulle kunna vara resultatet av felaktig information hos samarbetsparterna 

i en horisontell relation, detta eftersom det är just överföringen av den felaktiga 

informationen, och inte formen för relationen, som tycks leda till att felaktigheten 

förstärks. 

 

Att införa ett mer avancerat och detaljerat kalkylsystem som kan ge bättre och mer 

precis information om kostnaderna kan vara ett sätt att minska risken för att råka ut 

för sådana problem som kan orsakas av felaktig kostnadsinformation. Att genom ett 

mer omfattande kalkylsystem ta fram mer precis information är emellertid mer 

kostsamt än att ha ett enkelt kalkylsystem. Detta innebär att det vid val av kalkylmetod 

är nödvändigt att göra en avvägning mellan den nytta och ökade precision som kan 

uppnås genom införandet av ett nytt kalkylsystem och den kostnad som detta orsakar. 

(Cooper, 1988) 
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De resurser som verkligen förbrukas när något produceras är naturligtvis oberoende 

av vilken kalkylmetod som används, men den beräknade kostnaden skiljer sig däremot 

åt beroende på vilken kalkylmetod som tillämpas. Produktkostnader kan beräknas på 

en mängd olika vis och kalkyleringen skiljer sig åt mellan företag, beroende på vilken 

kalkylmetod samt vilka fördelningsbaser och pålägg som har valts (Andersson, 1991).  

 

Att utformningen av kalkylsystem skiljer sig åt mellan företag är något som kan 

förorsaka relativt stora problem för parterna i en samarbetsrelation (Tomkins, 2001) 

och en av de stora utmaningarna i en interorganisatorisk relation kan därför sägas vara 

att skapa en överenskommelse för hur kalkyleringen ska gå till inom samarbetet. 

Skillnader i samarbetsparternas kalkylering innebär bland annat att de kan bli tvungna 

att ödsla mycket tid på att försöka förstå och diskutera varandras kostnader. (Kulmala 

et al, 2002) Om företag som gemensamt tillverkar en produkt använder sig av olika 

allokeringsbaser och pålägg för att fördela sina overheadkostnader kan detta även göra 

det svårt att bedöma de verkliga kostnaderna för produkten (Tomkins, 2001). Detta 

kan naturligtvis leda till problem för samarbetet, eftersom en felaktig 

kostnadsbedömning, som nämndes ovan, bland annat kan leda till att företagen tar ut 

ett felaktigt pris, vilket kan medföra försämrad konkurrenskraft och förlustaffärer 

(Cooper, 1987). 

 

Kulmala (2002) menar att kalkylrelaterade problem bör lösas gemensamt och hanteras 

på ett liknande sätt i de företag som är involverade i en viss relation. Att helt 

standardisera företagens kalkylsystem är dock troligtvis inte en möjlig lösning på 

sådana problem som orsakas av företagens olika kalkylmetoder. Är ett företag 

involverad i mer än en relation skulle nämligen en standardisering av kalkyleringen 

kunna innebära att företaget skulle bli tvunget att använda flera kalkylmetoder 

parallellt. (Kulmala, 2002) 
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En viktig fråga relaterad till beräkning av produktkostnader inom interorganisatoriska 

relationer är på vilket vis de inblandade företagen väljer att mäta kostnaderna för den 

gemensamma produkten och om de använder sig av samma kalkylmetod eller ej. 

Eftersom kalkyler i regel innefattar ett vinstpålägg, eller en marginal, (Andersson, 

1991) aktualiseras i samband med kostandsberäkningen av den gemensamma 

produkten ytterligare en fråga, nämligen den om företagen är tillåtna att använda den 

marginal de själva önskar, eller om alla parter får ut samma marginal på det som de 

bidrar med till den gemensamma produkten. Då prissättningen inom nätverket 

grundar sig på kostnader får de enskilda företagens kalkylmetod stor betydelse. 

Exempel på problem som kan uppstå i samband med beräkning av kostnaden för den 

gemensamma produkten är att något av företagen kan frestas att framställa sina 

kostnader som högre än vad de egentligen är, för att på så sätt få ut en högre marginal. 

(Kulmala, 2002)  

 

Ett sätt för att undvika att hamna i situationer där något av företagen försöker 

framställa sina kostnader som högre än vad de verkligen är gentemot sina 

samarbetspartners är att företagen i samarbetet får en viss insyn i varandras 

kostnadsstruktur (Kulmala, 2002). Information om kostnaderna i de enskilda 

företagen är även mycket viktigt för att möjligheter till kostnadsreduktion inom 

samarbetet ska kunna identifieras (Kulmala et al, 2002). Då det i nätverk med 

funktionella produkter är viktigt att skaffa konkurrensfördelar genom lägre kostnader 

är det i nätverk med sådana produkter särskilt viktigt att företagen delar 

kostnadsinformation med varandra (Lamming, 2000). Företag har, som tidigare 

nämnts, emellertid traditionellt sett inte lämnat utomstående någon insyn i företagets 

kostnader (Kulmala, 2002) och de flesta företag tycks uppfatta det som ett mycket 

stort steg att utelämna kostnadsinformation till sina samarbetspartners (Suomala & 

Kulmala, 2001). Studier har visat att utbytet av kostnadsinformation mellan företag i 

nätverk tycks vara otillräcklig. Att ändra företagens attityder så att de blir mer öppna 
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och mer villiga att dela sin kostnadsinformation med varandra kan därför ses som en 

stor utmaning i interorganisatoriska relationer. (Kulmala & Varis, 2001)  

 

Innan företagen överhuvudtaget diskuterar och delar information om sina kostnader 

med varandra bör de enskilda företagen försäkra sig om att deras egna, interna 

kostnadsberäkningar är tillförlitiga. De enskilda företagen måste således vara 

medvetna om sina verkliga produktkostnader innan de delar sin kostnadsinformation 

med de andra parterna. (Kulmala et al, 2002) Studier har emellertid visat att det är 

vanligt förekommande att företag inte känner till sina produktkostnader (Kulmala & 

Varis, 2001; Kulmala et al, 2002).  

 

Avslutningsvis bör poängteras att det inte alltid är så att företagen, med utgångspunkt 

i sina kostnader, själva fritt kan sätta priset på sina produkter. Studier av framför allt 

fordonsindustrin har visat att det är relativt vanligt att mycket stora företag använder 

sig av s.k. target costing. Target costing är en process som inleds med att företaget, 

med hänsyn till bland annat kundernas inställning, konkurrenternas pris och företagets 

image, fastställer priset för den aktuella produkten. När priset har fastställts dras en 

viss marginal därifrån. Detta resulterar i en target cost, vilket är vad produkten 

maximalt får kosta företaget. Denna kostnad beräknas sedan för varje enskild 

komponent i produkten, vilket för det stora företagets leverantörer resulterar i de 

maxpris de i sin tur kan ta ut för sina produkter. I praktiken innebär det här således att 

ett stort företag, i egenskap av betydelsefull kund, i princip fastställer 

underleverantörernas pris, vilket tvingar leverantörerna att uppfylla vissa 

kostnadskrav. (Cooper & Yoshikawa, 1994)  

 

3.4.5 Budgetering 

Budgeten är ett viktigt verktyg vid ekonomistyrning inom företag och används bl. a. 

för att operationalisera strategier, samordna aktiviteter samt för att fördela ekonomiskt 
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ansvar (Anthony & Govindarajan, 2001). Som tidigare nämnts i kapitlet skiljer sig 

ekonomistyrningen åt i olika typer av nätverk, bland annat beroende på hur 

budgeteringen i relationen går till (Dahlgren et al, 2001). Huruvida en gemensam 

budget ska upprättas för en relation eller ej, är något som parterna i en 

interorganisatorisk relation bör ta ställning till. För att de enskilda företagen ska ha 

möjlighet att planera och utforma sina egna budgetar kan det i vissa fall till och med 

vara nödvändigt att en gemensam budget upprättas. Exempel på när det kan vara 

nödvändigt att upprätta en gemensam budget är om parterna på något vis är beroende 

av varandras kapacitetsbegränsningar. (Tomkins, 2001). 

 

3.4.6 Vinst- och förlustdelning 

Hur de värden, eller eventuella förluster, som uppstår genom en interorganisatorisk 

relation ska fördelas är en central fråga vid samarbeten mellan företag. Det är därför 

viktigt att en metod utformas för hur vinst- och förlustdelning ska gå till inom 

relationen. (Tomkins, 2001; Dahlgren et al, 2001) Vad händer om någon av parterna 

lyckas producera sin del av den gemensamma produkten till en kostnad som är lägre 

än den som först beräknades? Kommer detta alla företag i relationen till godo, eller 

endast den part som åstadkommit den lägre kostnaden? Det är även möjligt att vända 

på frågeställningen: hur ska förluster delas om en av parterna överskrider de planerade 

kostnaderna? Får denne bära kostnaden själv, eller sker någon form av solidarisk 

delning av förlusten? Detta är exempel på några av de frågeställningar som kan uppstå 

i samband med vinst- och förlustdelning och som har berörts i studier av bland annat 

Cullen et al (1999) och Dahlgren et al (2001).  

 

Innan vinsten överhuvudtaget kan delas måste den emellertid beräknas, vilket innebär 

att det är nödvändigt att kostnaderna kan fastställas. Vinstdelning medför därför ett 

behov av pålitlig information om kostnaderna i respektive företag, något som kan 
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knytas an till tidigare resonemang om kalkylering och om företagens utlämnande av 

kalkyl- och kostnadsinformation. (Kulmala et al, 2002)  

 

3.4.7 Internprissättning 

En viktig fråga vid traditionell ekonomistyrning inom företag är hur 

transferprissättningen, d.v.s. prissättningen av interna transaktioner, bör utformas för 

att på bästa sätt spegla de enskilda enheternas prestationer (Anthony & Govindarajan, 

2001). På liknande sätt blir det vid interorganisatoriska relationer nödvändigt att 

besluta hur prissättningen mellan de inblandade parterna bör ske, detta för att deras 

bidrag till relationen ska kunna mätas och utvärderas (Tomkins, 2001; Dahlgren et al, 

2001).  

 

3.4.8 Prestationsmätning 

Prestationsmätning kan enkelt beskrivas som ett hjälpmedel för att implementera ett 

företags strategier, med det övergripande syftet att utvärdera verksamhetens 

prestationer. Genom att välja att mäta och utvärdera vissa prestationer kan 

företagsledningen signalera till de anställda vilka faktorer som är viktiga för att nå 

framgång och företaget kan på så vis styras i önskad riktning. Lönsamhetsmått, t.ex. 

ROI, är tillsammans med andra effektivitets- och produktivitetsmått vanligt 

förekommande. Merparten av de mått som företag använder vid prestationsmätning 

är finansiella, men även icke-finansiella mått kan användas och dessa har fått ett allt 

större genomslag under de senaste decennierna. (Anthony & Govindarajan, 2001) 

 

Att utvärdera verksamhetens prestationer och att styra verksamheten i önskad riktning 

är självfallet inte enbart något som är önskvärt inom enskilda företag, utan även i 

interorganisatoriska sammanhang. Prestationsmätning är således inte bara användbart 

inom enskilda företag, utan kan även betraktas som ett användbart verktyg i 
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interorganisatoriska relationer. Som nämndes ovan är det enskilda företagets 

prestationsmätning kopplad till företagets strategi och framgångsfaktorer. Företagen i 

en samarbetsrelation har emellertid inte nödvändigtvis gemensamma 

framgångsfaktorer eller strategier, vilket kan ställa till med svårigheter om detta ej 

beaktas vid utformningen av den interorganisatoriska prestationsmätningen. (Suomala 

& Kulmala, 2001) 

 

Alla kostnadsmått är också prestationsmått och kostnadseffektivitet är en av de 

viktigaste aspekterna när det gäller företags prestationer, vilket gör 

kostnadsredovisning och kostnadsmätning till ett viktigt område inom 

prestationsmätning (Suomala & Kulmala, 2001). Det tidigare resonemanget gällande 

kalkylering och kostnadsinformation är därför även nära kopplat till 

prestationsmätningen i interorganisatoriska relationer.  

 

3.4.9 Behövs nya tekniker?  

Efter att ha läst om de svårigheter som kan uppstå i samband med ekonomistyrning i 

interorganisatoriska relationer väcks hos läsaren kanske frågan om det inte finns några 

nya tekniker som gör det möjligt att tackla problematiken med ekonomistyrning i 

interorganisatoriska kontexter. Frågan huruvida det är nödvändigt att utveckla nya 

metoder för ekonomistyrning av interorganisatoriska relationer eller ej har diskuterats 

i flera av de studier som gjorts inom området för interorganisatorisk ekonomistyrning. 

Åsikterna i denna fråga går dock isär.  

 

Enligt Tomkins (2001) tycks det inte vara nödvändigt att utveckla några nya metoder 

för ekonomistyrning inom interorganisatoriska relationer. Studier har visat att de 

traditionella verktygen och metoderna för ekonomistyrning är det som har legat till 

grund för kontroll och koordinering, även vid styrning över organisationsgränserna i 

nätverk (Dahlgren et al, 2001). Även om inga nya metoder tycks vara nödvändiga 
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finns emellertid enligt Tomkins (2001) ett behov av att utforma ekonomisystem som 

är anpassade för interorganisatoriska sammanhang, men hur detta skulle ske i 

praktiken är ett ännu ganska outforskat område. Cullen et al (1999) menar däremot, 

till skillnad från Tomkins (2001) och Dahlgren et al (2001), att det i takt med 

förändringar i företagens omvärld kommer att vara nödvändigt att vid sidan av den 

traditionella ekonomistyrningen införa nya metoder för ekonomistyrning i 

interorganisatoriska relationer. 
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4 Empiri 
 

I följande kapitel redogörs för det som framkommit under våra empiriska studier av ett 

samarbete mellan tre svenska företag. Kapitlet inleds med en kort redogörelse för den produkt 

som står i fokus för samarbetet, vilket följs av en presentation av de inblandade företagen. 

Därefter beskrivs hur företagens gemensamma projekt är organiserat samt hur den ekonomiska 

styrningen inom ramen för samarbetet går till. 

 

 

”Projekt Bränslecellskompressor” är ett samarbete mellan de tre svenska företagen 

Opcon Autorotor AB, Kompositprodukter AB samt NFO Drives AB. Företagens 

gemensamma projekt syftar till att utveckla en storleksoptimerad 

bränslecellskompressor för fordon och samarbetet bygger på att de tre inblandade 

företagen innehar spetskompetens inom tre olika, för ändamålet viktiga, områden. För 

att ge läsaren en bättre inblick i och förståelse för samarbetet har vi valt att inleda 

kapitlet med en kort förklaring av vad bränsleceller är samt av vad 

bränslecellskompressorns uppgift är.  

 

 

4.1 Bakgrund – bränslecellens frammarsch  

I bränsleceller oxideras vätgas med hjälp av syre, vilket leder till alstring av elenergi, 

som kan användas för att driva olika typer av fordon. Vatten är den enda 

restprodukten från reaktionen i bränslecellen, vilket innebär att utsläppen från fordon 

som drivs av bränsleceller består av enbart vatten, under förutsättningen att de tankas 

med vätgas. Bränslecellen är därmed ett miljövänligt alternativt till 

förbränningsmotorn, som traditionellt används för att driva fordon. I takt med att 

hårdare miljömässiga krav ställs på fordonsindustrin när det gäller bränsleförbrukning 
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och avgasutsläpp har utvecklingen av bränsleceller tilltagit under de senaste åren. 

(Johansson, 2002) 

 

Merparten av världens stora fordonstillverkare har idag pågående projekt rörande 

bränslecellsdrivna fordon och redan under år 2003 kommer företag som 

DaimlerChrysler och General Motors att lansera bränslecellsdrivna bilar. Det rör sig i 

dagsläget om mycket små produktionsserier, ca 20-80 bilar per år, men i takt med att 

industrin närmar sig en serieproduktion av bränslecellsfordon har kraven på att 

minska vikt, volym och kostnader för bränslecellsmotorerna ökat.  

 

Effektiviteten hos bränslecellerna ökar om dessa arbetar under övertryck och det 

finns i bränslecellsmotorer därför en luftkompressor som förser bränslecellen med 

trycksatt luft. Det är här det studerade samarbetet ”Projekt Bränslecellskompressor” 

kommer in i bilden. Målet med det gemensamma projektet är att konstruera en 

elmotordriven kompressor, med låg vikt och volym, som är optimalt anpassad för 

bränslecellsfordon. Luftsystemet består av tre komponenter: en kompressor, en 

högvarvig elmotor samt en frekvensomriktare. De tre företagen som är involverade i 

utvecklingen av bränslecellskompressorn äger spetsteknologi inom just dessa 

områden. 

 

 

4.2 Samarbetsparterna 

Samarbetet utgörs alltså idag av tre företag med var sin mycket unik kompetens och 

produkt, inom områdena för kompressorer, höghastighetsmotorer samt 

frekvensomriktare. De inblandade företagen, Opcon Autorotor AB, 

Kompositprodukter AB samt NFO Drives AB, presenteras nedan. 
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4.2.1 Opcon Autorotor AB 

Opcon Autorotor AB, beläget i Nacka, är ett av fem företag inom Opcon koncernen. 

Företaget har i dagsläget 22 anställda och hade under år 2001 en omsättning på ca 22 

miljoner kronor. Opcon Autorotor AB utvecklar och producerar luftsystem för olika 

tillämpningar, men alla företagets produkter baseras på samma grundteknik, den s k 

dubbelskruvkompressortekniken. När det gäller det aktuella samarbetet med 

Kompositprodukter AB och NFO Drives AB är det just Opcon Autorotors särskilda 

kompetens inom denna kompressorteknik och företagets dubbelskruvskompressorer 

som är företagets bidrag till den gemensamma slutprodukten.  

 

Företagets dubbleskruvkompressorer kan både användas för vanliga 

förbränningsmotorer och bränslecellsmotorer, men i dagsläget är omkring 75 procent 

av företagets omsättning relaterat till bränslecellsmotorer. Opcon Autorotor AB deltar 

idag i de flesta hittills kända projekten inom området för bränsleceller och bland 

företagets kunder återfinns välkända fordonstillverkare såsom Ford, General Motors, 

Nissan och Renault. Under de senaste åren har Opcon Autorotor AB vuxit mycket 

snabbt, både i antal anställda och i omsättning, framför allt beroende på framgångar 

inom området för bränslecellsmotorer. Företaget har nyligen påbörjat investeringar i 

nya produktionsanläggningar och det finns planer på successiv utbyggning av 

produktionskapaciteten, vilket innebär att företaget med största sannolikhet kommer 

att fortsätta att expandera framöver. 

 

Opcon Autorotor AB är, som nämndes ovan, ett företag inom Opcon koncernen. 

Moderbolaget Opcon AB har en omsättning på ca 303 miljoner kronor och 

sysselsätter omkring 355 personer. Inom koncernen tillverkas produkter och system 

för fordons-, småmotor- och verkstadsindustrin och, utöver Opcon Autorotors 

skruvkompressorer, omfattar produktutbudet bland annat tänd- och 
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motorkontrollsystem samt värmeväxlare. (Årsredovisning 2001, Opcon AB) Opcon 

Autorotor AB kommer i kapitlet fortsättningsvis endast benämnas för Autorotor. 

 

4.2.2 Kompositprodukter AB 

Det privatägda företaget Kompositprodukter AB, med dotterbolaget Vikmanshyttans 

Plastfabrik AB, omsätter omkring 50 miljoner kronor och har ett femtiotal anställda. 

Företaget, som är beläget i Vikmanshyttan, utvecklar och tillverkar olika modeller av 

hörselskydd till stora internationella företag såsom 3M och Husqvarna. Produktion 

och utveckling av hörselskydd utgör huvuddelen av företagets verksamhet, men 

utöver detta besitter Kompositprodukter AB särskild kompetens och erfarenhet av att 

utveckla elektriska höghastighetsmotorer, innehållande komponenter av 

kompositmaterial. Företaget innehar patent inom området för höghastighetsmotorer 

och har varit inblandade i ett flertal utvecklingsprojekt av sådana motorer åt stora 

bilföretag, bl.a.. Renault. 

 

Höghastighetsmotorn från Kompositprodukter AB används i samarbetsprojektet med 

Autorotor och NFO Drives till att driva den dubbelskruvkompressor som ska förse 

bränslecellen med luft. Det är således företagets specialkunskaper inom området för 

höghastighetsmotorer som är värdefulla för samarbetet. 

 

4.2.3 NFO Drives 

NFO Drives AB, med huvudkontor i Svängsta, utvecklar, tillverkar och marknadsför 

frekvensomvandlare för elmotorer. Företaget, som grundades i mitten av nittiotalet, 

befinner sig för närvarande i ett introduktionsskede på marknaden och har ännu inte 

nått positivt resultat, eftersom verksamheten fram till millennieskiftet framför allt har 

ägnats åt intensivt forsknings- och utvecklingsarbete.  
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I dagsläget sysselsätter NFO Drives AB ett tjugotal personer, varav ungefär hälften 

ägnar sig åt utvecklingsarbete, och företagets ambition är att nå break-even under 

slutet av år 2003. 

 

Frekvensomriktare används för att omforma likström till växelström i den frekvens 

som är lämplig för att styra varvtalet på olika elektriska motorer. NFO Drives 

verksamhet och företagets frekvensomriktare baseras på två patent: NFO-patentet 

och Switchpatentet. Det sistnämnda av dessa patent är företagets främsta 

försäljningsargument, för den tekniskt intresserade kan sägas att detta beror på att 

patentet innebär ett sätt att erhålla rena sinusvågor och störningsfrihet i 

frekvensomriktaren, något som NFO Drives AB i dagsläget är ensamma om på 

marknaden. Den övervägande delen av företagets försäljning går i dag till 

fastighetsmarknaden, där produkterna används för att styra och reglera ventilation. 

Frekvensomriktaren från NFO Drives AB ingår i det med Kompositprodukter AB 

och Autorotors gemensamt utvecklade luftsystemet för bränsleceller, där dess uppgift 

är att förse höghastighetsmotorn från Kompositprodukter AB med växelström i den 

frekvens som är lämplig för motorn. NFO Drives AB kommer i kapitlet 

fortsättningsvis endast kallas NFO. 

 

 

4.3 Samarbetets utveckling och syfte 

Samarbetet mellan de tre företagen grundar sig på ett konsortialavtal och är i dagsläget 

begränsat till utveckling. Grundtanken är att respektive företag ska bidra med sin 

särskilda spetskompetens samt unika produkt och parternas avsikt med samarbetet 

kan illustreras med följande citat: 

 

”… tanken är att helheten ska bli bättre än de enskilda delarna.” (VD, Opcon Autorotor 

AB) 
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Syftet med det gemensamma projektet är att konstruera, testa och bygga en 

elmotordriven kompressor som är optimalt anpassad för bränslecellsdrivna fordon. 

Det bör poängteras att projektet är avgränsat till att bygga en förprototyp som ska 

kunna användas för forskning och demonstration av produkten. Även om samarbetet 

i dagsläget är ett rent utvecklingsprojekt tillstår samtliga parter att ambitionen är att på 

sikt få till stånd en produkt som de tre företagen ska kunna marknadsföra gemensamt. 

I dagsläget har emellertid inga långtgående diskussioner rörande framtida gemensam 

produktion och försäljning förts. Företagens funderingar gällande framtiden kommer 

att redogöras för i avsnitt 4.10. 

 

Kunderna för den här typen av produkt återfinns inom fordonsindustrin, enligt 

respondenterna en bransch inom vilken köparna ofta efterfrågar helhetslösningar och 

kompletta system. 

 

”... de här kunderna vill ha paket, de vill inte köpa en del här och en del där, för att sen 

sätta ihop detta själva. De vill köpa kompletta aggregat.” (VD, Kompositprodukter AB)  

 

Fordonsindustrins efterfrågan och krav på helhetslösningar kan enligt respondenterna 

indirekt sägas ha varit det som utlöste samarbetet. Tanken bakom det gemensamma 

projektet är att kompressorn, höghastighetsmotorn och frekvensomvandlaren ska 

integreras till en fysisk enhet, för att det på sikt ska bli möjligt att erbjuda 

fordonsindustrin en unik helhetslösning när det gäller luftsystem till 

bränslecellsmotorer. Projektledaren för samarbetet påpekade emellertid att det 

gemensamt utvecklade luftsystemet i nuläget inte kan betraktas som en kommersiellt 

gångbar produkt. 
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4.3.1 Samarbetets uppkomst 

Det nuvarande samarbetet kan härledas till 1995, då Kompositprodukter och 

Autorotor sammanfördes av Renault, som under den här perioden höll på att utveckla 

en av de första bränslecellsmotorerna. NFO var i detta skede inte inblandat, utan de 

båda andra företagen arbetade till en början tillsammans med en annan leverantör av 

frekvensomriktare, vars produkt emellertid inte erbjöd en tillräckligt god teknisk 

lösning. När de båda företagen blev varse om NFO:s unika frekvensomriktare 

kontaktades företaget och förhandlingar inleddes under våren 1999, vilket fick till 

följd att ett konsortialavtal upprättades.  

 

4.3.2 Delfinansiering från STEM 

I samband med upprättandet av konsortialavtalet ansökte de tre parterna gemensamt 

om bidrag från Statens Energimyndighet (STEM), för att kunna göra en förstudie på 

om företagens befintliga teknik var lämplig för den tilltänkta helhetslösningen. Det 

bör i sammanhanget poängteras att en förutsättning för att det ska vara möjligt att 

söka bidrag från STEM är att det rör sig om grundforskning och inte om en 

kommersiell produkt. Tidsramen för denna första fas av projektet var ett och ett halvt 

år och den totala kostnaden för projektet beräknades till ca 8 miljoner kronor. 

Företagen beviljades bidrag på 50 % av den totala kostnaden för projektet. Samtliga 

företag fick hälften av sina kostnader täckta genom bidraget från STEM, därutöver 

fick respektive företag stå för sina resterande kostnader. Eftersom företagens 

kostnader skilde sig åt innebar detta att de fick olika stor andel av de totala 

bidragsmedel som betalades ut av STEM. 

 

4.3.3 Samarbetet idag 

Resultatet av projektets första fas blev över förväntan och presenterades för första 

gången på en stor motormässa i Stuttgart under sommaren 2001. Då den första fasen 
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av det gemensamma projektet enligt respondenterna utföll i mycket goda resultat och 

alla inblandade parter var nöjda med hur samarbetet hade fungerat, beslutade man sig 

för att fortsätta det gemensamma arbetet. I januari 2002 ansökte företagen därför 

gemensamt om ytterligare bidrag från STEM för fortsatt arbete, med syftet att 

ytterligare effektivisera luftsystemet. Den totala kostnaden för projektets andra fas 

beräknades till ca 11,5 miljoner kronor och liksom i den första fasen beviljades 

företagen bidrag för hälften av sina kostnader. Arbetet ska enligt överenskommelse 

löpa fram till årsskiftet 2003/2004. Även det pågående samarbetet är alltså, likt 

projektets första fas, tidsbegränsat och delfinansierat av STEM.  

 

I dagsläget ligger det största trycket på NFO, som, bland annat till följd av sitt sena 

inträde i samarbetet, kan sägas ligga lite efter de båda andra parterna i sitt 

utvecklingsarbete mot den gemensamma helhetslösningen. Företaget måste framför 

allt arbeta med att få ner vikt och volym på sin frekvensomriktare. Autorotor har 

redan en färdig produkt, dubbelskruvskompressorn, som marknadsförs och säljs och 

från företagets sida krävs därför inte så mycket utvecklingsarbete rörande det 

gemensamma projektet. Även Kompositprodukter ligger i utvecklingen av sin 

höghastighetsmotor betydligt längre fram än NFO, men företaget har inte på samma 

sätt som Autorotor en färdig produkt som säljs på marknaden. Autorotors och 

Kompositprodukters produkter är redan integrerade i en enhet och ambitionen är nu 

att även frekvensomriktaren ska kunna integreras, så att luftsystemet utgörs av en 

fysisk enhet, istället för av flera separata delar. 

 

Samtliga respondenter betonade att fordonsindustrin, som är den tilltänkta marknaden 

för det gemensamt utvecklade luftsystemet, är en mycket krävande kundgrupp, något 

som en av respondenterna uttryckte på följande sätt: 

 

”... vi vänder oss till världens kräsnaste kunder.” (VD, NFO Drives AB) 
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Som redan nämnts menar projektledaren att den gemensamma produkten i dagsläget 

inte kan betraktas som en kommersiellt gångbar produkt och även de båda andra 

respondenterna menar att det krävs en hel del anpassning innan det utvecklade 

luftsystemet kan betraktas som industriellt anpassat. Vidare menade respondenterna 

att fordonsindustrin ställer specificerade och mycket omfattande krav på sina 

underleverantörer, krav som, enligt respondenterna, den gemensamma produkten i 

nuläget inte uppfyller. 

 

”… bilföretagen har långa kravlistor på hur det ska se ut.” (VD, Kompositprodukter 

AB)  

 

 

4.4 Organisation och koordinering 

Samarbetets formella organisationsstruktur illustreras i figuren nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4-1: Organisationsstruktur 
(Källa: egen, efter bearbetning av presentationsmaterial från Opcon Autorotor AB) 

 

Projektledare 
VD: Opcon Autorotor 

Konsortieråd Teknisk ledningsgrupp 

Projektledare 
Opcon Autorotor

Projektledare 
Kompositprodukte

Projektledare 
NFO Drives 
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4.4.1 Projektledning och bidragsfördelning  

Enligt överenskommelse mellan företagen utförs projektledningen av Autorotor och i 

position av projektledare står företaget officiellt som mottagare av anslagen från 

STEM. Detta innebär att de bidrag som STEM betalar ut först går till Autorotor, som 

sedan fördelar detta vidare till de båda andra parterna. I dagsläget är NFO mottagare 

av drygt hälften av bidraget från STEM. Resterande bidragsmedel fördelas mellan de 

båda andra företagen, där Kompositprodukters andel är ungefär hälften av vad 

Autorotor erhåller. Hur stor andel av det totala bidraget som tillfaller företagen beror 

på hur stora kostnader respektive företag har för sitt utvecklingsarbete relaterat till det 

gemensamma projektet, men samtliga företag får hälften av sina i kostnader betalda av 

STEM. Hur företagens kostnader beräknas kommer att diskuteras senare i kapitlet. 

 

STEM är inte på något vis involverad i samarbetets verksamhet och har inte heller 

någon möjlighet att påverka de beslut som tas inom projektet, utan denna myndighet 

bidrar endast med pengar till projektet för att främja svensk forskning. Projektledaren, 

d.v.s. VD: n för Autorotor, sköter all kontakt med STEM och kan sägas fungera som 

en slags länk mellan denna myndighet och projektet. Anledningen till att all kontakt 

med STEM går via Autorotor är att myndigheten endast vill ha en kontaktpunkt. 

Bidraget från STEM betalas inte ut i en klumpsumma, utan utbetalningarna är 

utspridda under projektets gång. Villkoret för att utbetalning av bidraget ska ske är att 

kostnaderna för samarbetet redovisas till STEM varje kvartal. Denna 

kostnadsrapportering sköts av Autorotor, som varje kvartal får in en 

kostnadsredovisning från de båda andra företagen, varpå den totala kostnaden för 

projektet sammanställs och rapporteras vidare till STEM. 

 

4.4.2 Konsortierådet 

Konsortierådet utgörs av respektive företags VD samt styrelseordföranden för NFO. 

Gruppen har omkring tre schemalagda möten per år, under vilka frågor av 
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organisatorisk, strategisk och ekonomisk natur diskuteras. Här sker även en slags 

uppföljning av projektet, bland annat genom diskussion av de enskilda företagens 

kostnadsutveckling och förmåga att följa i förväg uppsatta tidsramar. Även frågor 

gällande framtiden och en eventuell fortsättning på samarbetet tas upp i detta forum. 

Enligt konsortialavtalet ska beslut fattas genom konsensus, vilket innebär att det 

fordras att alla parter är överens för att beslut ska kunna tas och att alla parter har lika 

stort inflytande. Än så länge har ingen av parterna upplevt detta arrangemang som 

problematisk, då de till dags dato har varit ense i alla viktiga frågor. 

 

” … det är inget problem, än så länge har vi alltid varit överens” (VD, Opcon 

Autorotor AB) 

 

Eftersom alla inblandade personer känner varandra ganska väl vid det här laget sker 

även en hel del informell kontakt, framför allt per telefon och e-mail, utöver de 

schemalagda mötena. Samtliga parter anser att kontakten dem emellan är god och att 

rådande organisation fungerar bra. 

 

4.4.3 Den tekniska ledningsgruppen 

Den tekniska ledningsgruppen består av representanter från varje företag och här 

behandlas tekniska spörsmål rörande det gemensamma utvecklingsprojektet. Det 

finns inget formellt schema för hur och när den tekniska ledningsgruppen ska träffas, 

utan gruppmedlemmarna har kontinuerlig kontakt med varandra och träffas allt 

eftersom behov uppstår.  

 

” … de  träffas vid behov, när man känner att man behöver rådgöra om tekniska 

frågor.” (VD, Opcon Autorotor AB) 

 

Produktprototyperna samkörs och testas i Autorotors laboratorium och i perioderna 

omkring sådana tester är kontakten inom gruppen av naturliga skäl särskilt intensiv.  
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I samband med sådana tester träffas i regel inte bara den tekniska ledningsgruppen, 

utan även andra personer från företagen. 

 

4.4.4 Projektledare på respektive företag 

På respektive företag finns en projektledare med uppgiften att se till att utvecklingen 

av företagets del av den gemensamma produkten går enligt plan. Projektledarna är de 

som under projektets gång redovisar företagens kostnader, vilka sedan rapporteras till 

projektledaren för hela samarbetet en gång per kvartal. Det var även på denna nivå 

som respektive företags tids- och kostnadsuppskattning inför den gemensamma 

bidragsansökan gjordes. 

 

 

4.5 Parternas syn på samarbetet 

Samtliga respondenter är mycket positivt inställda till projektet och ser i dagsläget inga 

problem, utan menar att samarbetet än så länge har fungerat mycket väl, både på det 

tekniska, ekonomiska och personliga planet.  

 

”Än så länge har vi inte råkat på några större svårigheter, utan snarare möjligheter.” 

(VD, NFO Drives AB) 

 

Alla respondenter poängterade dock att de tror att det är enklare att få till stånd ett väl 

fungerande samarbete i ett utvecklingsskede än i ett skede där det till exempel rör sig 

om gemensam produktion.  

 

 ”Så fort man kommer in i ett operativt skede så blir det ett annat ljud i skällan.” (VD, 

NFO Drives AB) 
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Det svåra bedöms av samtliga respondenter således vara hur projektets gemensamma 

resultat ska förvaltas i framtiden och som tidigare nämnts har ännu inget beslut om 

samarbetets fortsättning fattats. 

 

4.5.1 Kunskap och sekretess 

Ingen av parterna uppgav att de upplever det som ett problem att de andra företagen 

får insyn i deras kunskaper och kärnkompetens. En förklaring till detta är troligtvis att 

parterna, enligt konsortialavtalet, åläggs sträng sekretess angående de resultat och den 

kunskap som framkommer under samarbetets gång. Vidare har man avtalat om att full 

äganderätt tillfaller det enskilda företaget för sådana utvecklings- och 

forskningsresultat som företaget uppnått på egen hand. Uppkommer patenterbara 

uppfinningar inom ramen för samarbetsprojektet stipulerar avtalet att parterna 

gemensamt ska söka patent för detta.  

 

En i sammanhanget viktig händelse är att Kompositprodukter nyligen (under 

september månad 2002) licensierade rätten till sin höghastighetsmotor till Autorotor. 

Den främsta anledningen till detta var att Kompositprodukter inte har något intresse 

av att i framtiden påbörja en serieproduktion av höghastighetsmotorer. Licensieringen 

innebär naturligtvis att det för Kompositprodukters del inte upplevs som 

problematiskt att lämna ut denna kunskap, då de numera har förbundit sig att i 

samarbetet med Autorotor även lära upp och dela sina kunskaper med det andra 

företaget. Autorotor har emellertid endast ”mutat in” höghastighetsmotorns 

användning inom fordonsindustrin och Kompositprodukter arbetar med 

höghastighetsmotorn i projekt inom andra branscher.  
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I samband med licensieringen köpte Kompositprodukter en relativt stor aktiepost i 

Opcon AB och äger nu omkring tio procent av aktierna, något som gör det möjligt att 

från Kompositprodukters sida även fortsättningsvis kunna följa höghastighetsmotorns 

eventuella framgångar.  

 

”På så vis följer vi elmotorns öden och äventyr.” (VD, Kompositprodukter AB) 

 

4.5.2 Olikheter mellan parterna: satsade resurser och framtida 

betydelse  

Den kostnad de tre företagen har för det gemensamma projektet skiljer sig relativt 

mycket åt. Som redan nämnts mottar NFO ungefär hälften av bidraget från STEM. 

Detta beror på att NFO är det av de tre företagen som i dagsläget har de högsta 

utvecklingskostnaderna, närmare bestämt drygt hälften av det pågående projektets 

totala kostnader på ca 11, 5 miljoner. Värt att notera är att NFO inte bara har den 

högsta utvecklingskostnad av de tre företagen, utan också den lägsta omsättningen 

och det ganska nystartade bolaget har, till skillnad från de båda andra företagen, i 

dagsläget ännu inte har uppnått någon lönsamhet. Sett till företagens totala kapacitet 

och resurser är således NFO det företag som satsar mest på det gemensamma 

projektet. För Autorotors del utgör utvecklingskostnaderna för det gemensamma 

projektet ca fem procent av företagets omsättning, medan kostnaden för 

Kompositprodukter rör sig om en till en och en halv procent av omsättningen.  

 

Samtliga parter ger ett intryck av att vara mycket förhoppningsfulla inför samarbetets 

framtida utveckling och luftsystemets potential på den tilltänkta marknaden, men den 

betydelse de fäster vid samarbetets framgång för det egna företagets framtida 

verksamhet skiljer sig åt. Enligt VD: n för Kompostiprodukter utgör samarbetet med 

de båda andra företagen en mycket liten del av företagets verksamhet och detta spelar 

därför inte någon avgörande roll för Kompositprodukter, eftersom tillverkningen av 
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hörselskydd utgör företagets huvudsakliga verksamhet och den absolut största 

inkomstkällan. VD: n för NFO betraktar emellertid samarbetet som något som kan bli 

av mycket stor betydelse för företagets framtida verksamhet. Även inom Autorotor 

sätts stora förhoppningar till att samarbetet ska kunna generera stora vinster framöver 

och som redan nämnts är en relativt stor del av företagets försäljning redan idag 

relaterad till bränslecellsmotorer. 

 

 

4.6 Försäljning och marknadsföring 

Ambitionen hos de tre företagen är, som redan nämnts, att på sikt få fram en 

gemensam produkt för försäljning. Fram till dess betraktas emellertid företagens 

produkter som separata enheter och ännu har inte någon gemensam försäljning i 

konsortiets namn skett. Däremot har alla företag på egen hand, eller i olika former av 

konstellationer sålt prototyper. Parterna menar att det i projektets nuvarande skede 

inte finns något som hindrar att bara två av de inblandade företagen går samman för 

att sälja sina delar, utan att det finns plats för olika konstellationer. 

 

”Det finns inget som under utvecklingsfasen hindrar oss ifrån att bara två av oss går 

ihop och säljer våra delar.” (VD, NFO Drives AB) 

 

Det bör dock poängteras att parterna i konsortialavtalet har kommit överens om att 

inte inleda samarbete som i all väsentlighet kan likställas med det nuvarande, utan 

parterna ska hålla ihop.  

 

I något fall har Kompositprodukter och NFO levererat sina båda produkter till en 

kund, utan Autorotors kompressor. Vid annat tillfälle har Autorotor samlat ihop alla 

delar i luftsystemet och sålt detta som ett komplett system. Det har då emellertid inte 

varit frågan om att företagen gemensamt har sålt detta luftsystem, utan Autorotor 
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köpte vid detta tillfälle de båda andra företagens produkter och sålde sedan detta 

vidare tillsammans med den egna kompressorn. Relationen mellan samarbetsparterna 

kan vid det tillfället därmed beskrivas som en traditionell marknadsrelation och 

transaktionerna mellan företagen skedde då således till marknadspris. Alla de 

komponenter som ingår i det gemensamma luftsystemet har alltså sålts, men än så 

länge aldrig som en gemensam produkt. 

 

Utöver den motormässa i Stuttgart som nämndes tidigare har företaget inte gjort 

något för att bearbeta marknaden eller för att marknadsföra sig gemensamt. 

Anledningen till deltagandet på mässan i Tyskland var att Opcon AB ändå var där och 

ställde ut i en monter, vilket parterna betraktade som ett bra tillfälle för att exponera 

det pågående projektet samt för att knyta lite kontakter inom branschen. Kostnaden 

för mässdeltagande delades lika mellan företagen. 

 

 

4.7 Kostnader och kalkylering 

Utöver den tyska motormässan har företagen inte delat på några kostnader eller haft 

några gemensamma investeringar inom ramen för samarbetet, utan varje företag har 

stått för de investeringar och kostnader som har varit nödvändiga för att de ska kunna 

uppnå de uppsatta målen.  

 

4.7.1 Företagens kalkylering 

De tre företagen använder sig alla av relativt traditionell påläggskalkylering, där ett 

pålägg läggs till kostnaderna för direkt material och direkt lön. Hur noggranna 

företagen tycks vara i sina kostnadsberäkningar samt hur intresserade de ger sken av 

att vara när det gäller ekonomiska frågor tycks dock skilja sig åt en aning.  
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Intresse för kalkylmässiga frågor tycks, åtminstone ur ett ekonomiskt färgat 

perspektiv, inte vara särskilt stort hos företagen i samarbetet.  

 

”Jag är ingen sån där räknenisse, så jag orkar inte hålla på så mycket med sånt 

där.” (VD, Kompositprodukter AB) 

 

På Kompositprodukter och NFO finns i dagsläget ingen anställd som enbart ägnar sig 

åt ekonomiska frågor, utan detta sköts av VD:n på respektive företag. NFO har 

emellertid påbörjat en anställningsprocess som ska mynna ut i en anställning av en 

ekonomichef. Autorotor har en ekonomichef, men VD:n för företaget, som även är 

projektledare för hela samarbetet, är nära involverad i de ekonomiska frågor som rör 

samarbetet, eftersom det är han som sammanställer och sköter 

kostnadsrapporteringen gentemot STEM. 

 

4.7.2 Kostnadsberäkning för samarbetet 

I samband med de båda ansökningarna till STEM beräknades den totala kostnaden 

för projektfaserna, men de tre företagen har ingen gemensam kalkylering. Grunden 

för projektets totalkostnad är de enskilda företagens egna kostnadsberäkningar, vilka 

har gjorts enligt respektive företags kalkylmetod. Varje företag har på egen hand gjort 

en uppskattning av sina kostnader och även av den tid som de kan tänkas behöva för 

att uppnå uppsatta utvecklingsmål, varefter respektive företag har presenterat en 

kalkyl och en tidplan för sin del av projektet. 

 

”Vi [de tre företagen] har tillsammans formulerat vad vi vill göra, sen har var och en 

gått hem till sin kammare och kommit tillbaka med en kalkyl och tidsplan.”(VD, 

Kompositprodukter AB) 

 

De enskilda företagens kostnadsberäkningar summerades sedan, vilket gav den totala 

kostnad som låg till grund för ansökan till STEM. Det timpris som respektive företag 
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tar ut för arbetet varierar, men vissa diskussioner har förts för att förhindra att dessa 

divergerar allt för mycket. 

 

4.7.3 Överskridande av kostnader 

Den i samband med ansökan beräknade totalkostnaden ligger fast under projektets 

gång och fungerar som kalkyl för projektet. Den i ansökan angivna projektkostnaden 

kan sägas vara gränsen för samarbetets utvecklingskostnader och 

kostnadsutvecklingen i respektive företag följs upp varje kvartal i samband med den 

kostnadsrapportering som då sker. Enligt konsortialavtalet ska överenskomna tids- 

och kostnadsramar hållas. Vidare stipulerar avtalet att om någon av parterna 

överskrider de i förväg uppställda kostnaderna sker detta på vederbörandes egen 

bekostnad. Inget av företagen kan emellertid göra en annan part skadeståndsskyldig 

p.g.a. dennes oförmåga att lösa tilldelade uppgifter. 

 

Skulle en situation dyka upp där något av företagen inte klarar av att hålla sig inom de 

i förväg beräknade kostnaderna ska detta enligt konstorialavtalet tas upp till 

gemensam diskussion. Någon sådan situation har ännu inte blivit aktuell, men skulle 

detta inträffa menar några av parterna att detta inte skulle medföra några större 

problem. Dessa respondenter menar vidare att det rent av skulle vara möjligt att 

internt göra en omfördelning av de medel som erhålls från STEM, om det var så att 

något av företagen fick högre kostnader än väntat medan någon av de andra inte har 

förbrukat sin ”kostnadskvot”. Grundprincipen är emellertid, som nämndes ovan, att 

överskridandet av kostnader sker på företagens egen bekostnad. 

 



Empiri 

 71

4.7.4 Kostnadshänsyn och kostnadsmedvetenhet 

Samtliga respondenter menar att det finns en kostnadsmedvetenhet under 

utvecklingsarbetet, men att det som i dagsläget står i fokus är att hitta den bästa 

tekniska lösningen. De poängterar dock att kostnaderna ändå tas i beaktande. 

 

”Vi jobbar fortfarande med den tekniska lösningen, men hela tiden mot en rimlig 

kostnadsnivå.”(VD, NFO Drives AB) 

 

”Vi skulle ju aldrig gå vidare med en lösning som produktionsmässigt skulle bli dyr.” 

(VD, Opcon Autorotor AB) 

 

Det har inom ramen för projektet förekommit en hel del kontakter med 

fordonsindustrin och en av respondenterna menade att: 

 

”De [bilindustrin] talar om vad det får kosta i grova drag.” (VD, NFO Drives AB) 

 

Denna respondent menade vidare att företagen därför har en ungefärlig kostnad att 

jobba mot, då man inom samarbetet har en uppfattning om ungefär vad branschen är 

villig att betala per kilo watt timme. Vidare framfördes åsikten att det i nuläget är svårt 

att upprätta kalkyler och att överblicka vad den framtida kostnaden kan komma att bli, 

eftersom det i framtiden kommer att behöva röra sig om relativt stora 

produktionsvolymer.  

 

4.7.5 Lönsamhetsbedömning  

När det gäller huruvida lönsamhetspotentialen för samarbetet bedömdes eller ej skiljer 

sig företagen åt en aning. Autorotor gjorde en lönsamhetsbedömning, med vissa 

ekonomiska inslag, medan det på NFO inte var en ekonomisk lönsamhetsbedömning 

som låg till grund för beslutet, utan samarbetet betraktades där snarare som en stor 



Empiri 

 72

framtida och strategiskt viktig möjlighet för att positionera sig och komma in på 

marknaden. Även för Kompositprodukters del var snarare möjligheten att kunna bli 

ett av de första företagen på en ny marknad, med enorm tillväxtpotential, som var 

avgörande för beslutet att inleda samarbetet. 

 

 

4.8 Planering och budgetering 

Planeringen av samarbetet sker i konsortierådet. Det nuvarande projektet löper, 

liksom den första fasen av samarbetet, över 18 månader. Projektplanering finns och 

utgörs i princip av den ansökan som skickades till STEM, där det anges vem som ska 

göra vad samt vad tidsåtgången och kostnaden för detta beräknas vara. En gemensam 

tidplan, med specificering av respektive företags planerade tidsåtgång, finns således 

och som tidigare berättats har företagen avtalat om att de i förväg uppsatta tidsmålen 

ska hållas. Därutöver finns i projektplaneringen de budgeterade kostnaderna för 

respektive företag, d.v.s. de kostnadsberäkningar som ligger till grund för 

totalkostnaden i ansökan. 

 

4.8.1 Påverkan på de enskilda företagens ekonomistyrning 

Ingen av respondenterna anser att det egna företagets planering, budgetering eller 

redovisning har påverkats i någon större utsträckning av samarbetet. Från ett av 

företagens sida framkom dock att man som en följd av samarbetet möjligtvis har blivit 

lite mer disciplinerad inom företaget i den mån att man blivit mer noggrann med att 

sammanställa och ta fram delresultat och kostnadsuppgifter i tid. Utöver detta 

nämndes emellertid inte något som tydde på att det gemensamma projektet har haft 

någon inverkan på företagens interna rutiner gällande budgetering, kalkylering eller 

andra ekonomiska aktiviteter. 
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4.9 Information och öppenhet 

Samtliga parter menar att det pågår en kontinuerlig dialog inom samarbetet och att det 

finns en stor öppenhet mellan företagen.  

 

”… det känns nästan som om vi sitter i samma bolag.” (VD, Kompositprodukter AB) 

 

”Det är inget smyghållande på information.” (VD, NFO Drives AB) 

 

Alla parter har insyn i den kostnadsrapportering som sker varje kvartal och 

kostnadsutvecklingen kan, som tidigare nämnts, även komma upp till diskussion i 

konsortierådet. När det gäller företagens insyn i varandras kostnader och verksamhet 

anser vi att följande citat på ett bra sätt sammanfattar den generella inställningen hos 

de tre företagen: 

 

”Ja vi har inblick, men det är inte så att vi nosar.”(VD, NFO Drives AB)  

 

Vidare anser alla respondenter att den information de får rörande det gemensamma 

projektet är fullt tillräcklig för att de ska kunna sköta planeringen och budgeteringen 

inom det egna företaget.  

 

 

4.10 Framtiden 

Samarbetet är i dagsläget endast begränsat till utveckling, men som berörts tidigare 

finns en ambition att på sikt få fram en gemensam produkt som de tre företagen ska 

kunna marknadsföra tillsammans. I konsortialavtalet förutsätts att utvecklingen av den 

gemensamma produkten ska bli framgångsrik och en eventuell fortsättning in i en 

kommersiell fas påtalas i konsortialavtalet, dock berörs inte formen för hur något 

sådant skulle kunna tänkas gå till. Parterna har därutöver avtalat om att de i framtiden 
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inte ska inleda samarbete som i all väsentlighet kan likställas med det nuvarande. 

Frågor rörande strategi och former för ett fortsatt samarbete diskuteras i 

konsortierådet. Konsortierådet har i dagsläget dock inte planerat för några 

gemensamma investeringar och det finns inte heller några långtgående planer för hur 

samarbetet kommer att se ut i framtiden.  

 

Att samarbetet skulle få fortsatt bidrag för ytterligare en tidsperiod upplever parterna 

inte som ett troligt scenario, eftersom de nu har kommit så pass långt i sin utveckling 

av luftsystemet att samarbetet med största sannolikhet inte kommer att kunna klassas 

som grundforskning, vilket är förutsättningen för att erhålla bidrag från STEM. Efter 

det pågående projektets slut menar respondenterna istället att ett eventuellt nästa 

skede snarare kommer att kunna betecknas som en kommersiell fas. När det gäller 

formen för en framtid med produktion och försäljning av den gemensamt utvecklade 

produkten lyfts framför allt två möjligheter fram av respondenterna. Det ena 

alternativet är att de tre företagen bildar ett gemensamt bolag för marknadsföring och 

försäljning, där de alla äger en tredjedel. Som ett andra alternativ nämns att ett av 

företagen ska ta på sig försäljningen och kontakten mot kunderna. Respondenterna 

ger intrycket av att anse att Autorotor i så fall skulle vara mest lämpat för den rollen, 

då företaget redan har en hel del kontakter inom fordonsindustrin.  

 

Hur en framtida produktion skulle gå till är emellertid oklart. Då fordonsindustrin är 

en mycket stor marknad påpekar samtliga respondenter att det kan komma att röra sig 

om mycket stora volymer i framtiden, vilka kommer att ligga långt över de tre 

företagens nuvarande produktionskapacitet. I dagsläget är dock produktionen av 

bränslecellsfordon mycket liten. Den allmänna uppfattningen är emellertid att det 

kommer att ske en kontinuerlig tillväxt av marknaden, men att denna till en början 

kommer att vara ganska långsam. VD: n för Autorotor menar att denna förväntat 

successiva och till en början ganska långsamma tillväxt ger företaget tid att hinna 

utvidga sin produktionskapacitet, för att på så sätt öka möjligheterna till att hänga med 
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på den nya marknaden. Från Kompositprodukters håll anges klart att det inte finns 

något intresse av att påbörja en serieproduktion av höghastighetsmotorer, vilket, som 

nämndes tidigare, är en av anledningarna till varför företaget har sålt licensen för 

denna till Autorotor. 

 

Även om formen för samarbetets framtid i dagsläget är oklar så är samtliga parter 

mycket förhoppningsfulla inför samarbetets framtida utveckling och de menar att 

marknaden för bränslecellsfordon under de kommande decennierna kommer att växa 

kontinuerligt, för att på sikt bli väldigt stor.  

 

”… om vi lyckas så är det här nästa stora svenska industri.” (VD, NFO Drives AB) 

 

Hur det kommer att gå för de tre företagen återstår att se, men vi väntar med 

spänning på fortsättningen. 
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5 Analys 
 

I det avslutande kapitlet sammanförs det empiriska underlaget med den teoretiska grund som 

tidigare har presenterats i uppsatsen. Inledningsvis görs en jämförelse mellan det studerade 

nätverket och tidigare presenterade nätverks- och samarbetsklassificeringar. Därefter diskuteras 

inte bara den nuvarande ekonomistyrningen i det studerade samarbetet, utan vi lyfter även 

blicken för att se på relationens framtid. 

 

 

5.1 Klassificering av interorganisatoriska relationer  

För att ge en bild av hur den studerade relationen passar in i det teoretiska området 

för interorganisatorisk ekonomistyrning kommer vi att inleda analysen med att sätta 

det studerade samarbetet i relation till de av Dahlgren et al (2001) och Mattessich et al 

(2001) gjorda kategoriseringarna. Vi kommer i denna jämförelse att i något större 

utsträckning ta avstamp i kategoriseringen av Dahlgren et al (2001), då denna, till 

skillnad från indelningen av Mattessich et al (2001), mer specifikt tar ekonomistyrning 

i beaktande.  

 

Som framgår i avsnitt 3.2.7 finns ett flertal paralleller mellan de båda ovan nämnda 

kategoriseringarna, men även om likheterna är många så föreligger ett antal skillnader 

dem emellan, som låter oss ana ett helt spektrum av olika samarbetsformer mellan 

ytterligheternas marknad och hierarki. Samarbetsrelationerna i detta spektrum kan se 

ut på en mängd olika vis och variationerna när det gäller den interorganisatoriska 

ekonomistyrningen kan tänkas vara stora. Dessa tänkbara variationsmöjligheter gör att 

även om det är möjligt att i stora drag klassa in de flesta interorganisatoriska relationer 

med hjälp av de av Mattessich et al (2001) och Dahlgren et al (2001) gjorda 

kategoriseringarna, så kommer sådana klassificeringar i många fall sannolikt inte att bli 

särskilt precisa. Att en dylik klassificering inte blir precis kan emellertid sägas ligga i 
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kategoriseringars natur, då dessa kan sägas vara relativt grova generaliseringar av en 

betydligt mer komplex verklighet. Det faktum att det med hjälp av kategoriseringar 

kan vara svårt att göra någon klar klassificering av interorganisatoriska relationer 

tydliggörs i den följande genomgången, eftersom det studerade samarbetet uppvisar 

drag av flera av de i den teoretiska bakgrunden diskuterade samarbetsformerna, utan 

att passa perfekt in i någon av kategorierna.  

 

 

5.2 Den studerade samarbetsrelationen  

De främsta likheterna mellan det studerade samarbetet och de två tidigare nämnda 

kategoriseringar finner vi i de samarbetsformer som, i spektrumet mellan marknad 

och hierarki, befinner sig relativt nära marknaden. Om man ser till samarbetets 

framtid är det emellertid även möjligt att skönja vissa drag tillhörande de 

samarbetsformer som i de båda kategoriseringarna av Dahlgren et al (2001) och 

Mattessich et al (2001) ligger närmare hierarki. Innan vi går vidare med denna 

diskussion vill vi emellertid först klargöra att vi, med utgångspunkt i den beskrivning 

av nätverk som återges i den teoretiska bakgrunden (se 3.2.2), anser att den aktuella 

relationen kan betraktas som ett nätverk. Detta då samarbetet är en frivillig och 

relativt långtgående överenskommelse mellan flera självständiga företag, där det både 

finns ett gemensamt mål och en viss integrering av funktioner, i det aktuella fallet 

framför allt vad gäller utveckling. Vidare kan detta nätverk beskrivas som horisontellt, 

då det rör sig om samarbete mellan företag som kan sägas befinna sig på samma nivå i 

förädlingskedjan.  

 

Liksom i det affärsmässiga nätverket är företagen i det studerade nätverket ännu inte 

en fast konstellation. Som nämndes i föregående kapitel har i dagsläget inte heller 

någon gemensam försäljning i konsortiets namn skett, men däremot har alla företag 

på egen hand, eller i olika former av konstellationer, sålt prototyper. Parterna menar 
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att det i projektets nuvarande skede inte finns något som hindrar att bara två av de 

inblandade företagen går samman för att sälja sina delar, utan att det finns plats för 

olika konstellationer. På denna punkt anser vi att det aktuella samarbetet har likheter 

med det som av Dahlgren et al (2001) benämns affärsmässigt nätverk, eftersom 

nätverket även i det aktuella fallet inte är en fast konstellation. Det finns emellertid 

faktorer som i det studerade samarbetet begränsar konstellationsfriheten, nämligen det 

faktum att det i konsortialavtalet är överenskommet att ingen part får ingå samarbete 

som i all väsentlighet kan liknas vid det nuvarande. Den vid första anblick tydliga 

likheten med det affärsmässiga nätverket i fråga om relativt lösa konstellationer är 

därför något missvisande och avtalet om att inte samarbeta med andra ger, enligt vår 

mening, istället samarbetet starkare drag av det strategiska nätverket, vilket enligt 

Dahlgren et al (2001) kännetecknas av en mer fast konstellation. I sammanhanget bör 

tilläggas att i de fall några av parterna gemensamt har sålt något så har detta skett på 

ett marknadsmässigt vis, vilket innebär att, liksom i det affärsmässiga nätverket, så har 

transaktionerna inom nätverket genomförts via marknadsmekanismen. 

 

De tre företagen är i dagsläget fullständigt autonoma och har enligt konsortialavtalet 

inga möjligheter till sanktioner gentemot varandra ifall någon av parterna inte lever 

upp till de uppgifter denne har tilldelats. Företagens stora självständighet gör att vi 

anser att situationen kan liknas vid det som av Mattessich et al (2001) och Dahlgren et 

al (2001) beskrivs i cooperation respektive det affärsmässiga nätverket, där den stora 

autonomin kan sägas spegla närheten till marknadspolen i det spektrum av 

samarbeten som tidigare har omnämnts. Däremot delar de tre företagen ett 

gemensamt mål, vilket inte är fallet i sådana relationer som Mattessich et al (2001) 

beskriver som cooperation.  

 

Ytterligare en likhet som det studerade nätverket uppvisar med både det affärsmässiga 

nätverket och cooperation är avsaknaden av gemensamma investeringar. Något som 

däremot skiljer det aktuella nätverket från dessa båda samarbetsformer är att det i det 
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studerade samarbetet finns ett väl utvecklat system för informationsutbyte, genom 

regelbunden kostnadsrapportering, schemalagda möten och utöver detta även en hel 

del informella kontakter. I detta avseende menar vi därför att det studerade nätverket, 

med sina väl utvecklade rutiner för informationsutbyte, snarare liknar det strategiska 

nätverket. Detta möjliggör en tydlig och grundläggande arbetsfördelning, vilket är 

något som Mattessich et al (2001) pekar ut som kännetecknande för samarbetsformen 

coordination. 

 

Kalkyleringen i det studerade nätverket har drag av både det affärsmässiga och det 

strategiska nätverket. Precis som i dessa båda nätverkstyper har respektive företag sin 

egen kalkyleringsmetod och den gemensamma kostnadsberäkningen utgörs endast av 

en summering av de enskilda företagens kalkyler. Även om företagen i det strategiska 

nätverket enligt Dahlgren et al (2001) inte använder sig av en gemensam kalkylmodell 

har de dock en viss insyn i varandras kostnadsberäkningar och företagen har en 

relativt god uppfattning om varandras kalkylsystem. Detta stämmer enligt vår mening 

väl överens med bilden i det aktuella nätverket, där företagen gör sina 

kostnadsberäkningar på eget vis, men samtidigt har en god insyn i de övriga 

företagens kostnadsstruktur. Även vad gäller kostnaderna inom nätverket uppvisar det 

studerade samarbetet en likhet med det strategiska nätverket, nämligen att respektive 

part själv får stå för eventuella överskridande av de förutbestämda kostnaderna. Vid 

kostnadsavvikelser ska detta tas upp till diskussion i det aktuella nätverket, något som 

även det är en likhet med det strategiska nätverket. 

 

Öppenheten i det studerade nätverket bedömer vi som stor, både vad gäller kostnader 

och övrig information, eftersom alla respondenter menar att ingen information 

undanhålls och de därutöver regelbundet rapporterar sina kostnader, något som gör 

att alla har insyn i kostnadsstrukturen på respektive företag. När det gäller öppenhet 

och insyn i de andra företagen, anser vi att de tre studerade företagens samarbete 

framför allt uppvisar likheter med det strategiska nätverket, då informationsutbytet 



Analys 

 81

och insynen i de övriga företagens ekonomi är mer begränsad både i det affärsmässiga 

nätverket samt i cooperation och coordination än vad den verkar vara i vårat 

studieobjekt. 

 

För att koordinera aktiviteterna upprättas i det studerade nätverket en gemensam 

tidsplan samt en budget för kostnaden för det totala projektet. Detta är något som 

enligt Dahlgren et al (2001) sker både i det affärsmässiga och i det strategiska 

nätverket, där omfattningen av budgetarbetet emellertid skiljer sig åt mellan de båda 

nätverkstyperna. I det studerade nätverket har planeringen och budgetarbetet, delvis 

som en följd av företagens gemensamma bidragsansökan, varit relativt noggrant och 

den ursprungliga budgeten följs regelbundet upp. Detta gör att vi anser att det aktuella 

nätverket ur planerings- och budgethänseende främst liknar det strategiska nätverket. 

 

5.2.1 Dagsläget: strategiskt nätverk med inslag av affärsmässigt 

nätverk 

Ovanstående summariska genomgång av likheter mellan vårt studieobjekt och de 

samarbetsformer som identifierats i tidigare kategoriseringar visar på svårigheterna i 

att sortera in det studerade nätverket i en viss kategori. Sammanfattningsvis kan 

emellertid sägas att vi anser att det studerade nätverket uppvisar flest likheter med det 

strategiska nätverket, dock med vissa inslag av sådant som kännetecknar affärsmässiga 

nätverk.  

 

Svårigheterna med att placera det aktuella nätverket i en bestämd kategori skulle 

kunna tyda på att det i studien har framkommit något nytt, d.v.s. att det studerade 

nätverket är ytterligare en form av interorganisatorisk relation som skulle kunna 

tillfogas de nuvarande kategoriseringarna. En annan tänkbar förklaring till varför den 

aktuella relationen inte klart kan sorteras in i en specifik kategori kan vara att dessa 

kategoriseringar inte är lämpade för relationer som, likt det studerade samarbetet, 
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fortfarande är under utveckling. Vi tror att det senare alternativet är den mest troliga 

förklaringen i vårt fall och tror således att de tidigare presenterade kategoriseringarna 

lämpar sig bättre för relationer som är mer stabila till sin karaktär. På sikt tror vi dock 

att det studerade nätverket kommer att bli mer stabilt till sin form och att det därför 

på ett tydligare sätt kommer att kunna klassificeras med hjälp av befintliga 

kategoriseringar. 

 

5.2.2 Framtiden: stabilitet och strategiskt nätverk 

Enligt konsortialavtalet utgår företagen från att de ska nå en kommersiell lösning. Om 

detta skulle realiseras tror vi att nätverkets karaktär, och även dess ekonomistyrning, 

med stor sannolikhet skulle förändras. En kommersiell fas, där det finns en färdig 

produkt, kunder och eventuellt även gemensam produktion, skulle antagligen innebära 

att samarbetet kommer att stabiliseras på så sätt att parterna vet vad de har att arbeta 

med och därmed kan planera mer långsiktigt. Med stabilitet menar vi inte att 

omgivningen i sig är stabil, utan snarare att relationen når ett skede där det, genom 

kunder och en färdig produkt, finns förutsättningar för en på längre sikt livskraftig 

verksamhet än i dagsläget, där den gemensamma verksamheten i stort sett endast 

orsakar kostnader utan att generera intäkter. Den stabilitet som vi åsyftar förklaras 

således med att det är först när det verkligen finns en produkt, och kunder som är 

villiga att köpa den, som det är möjligt att dra upp mer långsiktiga planer angående 

formen för den gemensamma verksamheten, något som kan vara svårt att göra i ett 

skede som endast begränsar sig till utveckling. 

 

I takt med att det studerade nätverket närmar sig en sådan stabilitet tror vi att det 

kommer att bli allt mer likt det som Dahlgren et al (2001) beskriver som det 

strategiska nätverket. Detta eftersom en kommersiell fas troligtvis skulle innebära att 

samarbetet skulle få en tydligare gemensam struktur och en mer sammanflätad 

ekonomistyrning. Därutöver menar vi att det är troligt att företagen, likt i det 
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strategiska eller det funktionella nätverket, kommer att bilda ett gemensamt bolag, 

t.ex. för försäljning. Vad en eventuell framtida fortsättning in i en kommersiell fas kan 

tänkas ha för inverkan på behovet av ekonomistyrning kommer att diskuteras 

utförligare senare i kapitlet.  

 

Vi vill i sammanhanget poängtera att även om nätverket kan komma att stabiliseras 

och finna en mer fast form för samarbetet i framtiden, så behöver det inte innebära 

att relationens form och ekonomistyrning förblir så för all evighet. Precis som det 

studerade nätverket i dagsläget kan sägas röra sig i riktning mot det strategiska 

nätverket är det möjligt att relationen, beroende på hur samarbetet fortlöper, efter en 

tid även fortsätter att utvecklas och att integrationen av företagen samt av deras 

ekonomistyrning utökas ytterligare. Detta skulle i så fall kunna tänkas innebära att den 

interorganisatoriska ekonomistyrningen samt formen för nätverket på lång sikt blir än 

mer integrerad och att nätverket kanske rent av skulle kunna röra sig mot det 

funktionella nätverket. 

 

Att samarbeten så att säga kan förflytta sig över spektrumet av olika samarbetsformer, 

är något som vi anser inte riktigt framkommer i kategoriseringarna av Mattessich et al 

(2001) och Dahlgren et al (2001). Vi tycker dock att detta är en aspekt som är viktiga 

att belysa och ha i åtanke i samband med interorganisatorisk ekonomistyrning, 

framför allt när det gäller relationer som befinner sig i ett initialt skede, där parterna 

ännu inte riktigt har funnit formen för relationens framtid. 

 

5.2.3 Nätverk med innovativ produkt 

Det studerade nätverket skulle i viss mån även kunna beskrivas med hjälp av en annan 

kategorisering som också tar viss hänsyn till ekonomistyrningen inom nätverket, 

nämligen den nätverkskategorisering som tar sin utgångspunkt i produktens karaktär. 

Enligt vår mening kan det gemensamt utvecklade luftsystemet för bränslecellsmotorer 



Analys 

 84

bäst liknas vid det som Lamming et al (2000) beskriver som en innovativ och unik 

produkt, eftersom luftsystemet i viss utsträckning bygger på patent och kan sägas vara 

relativt unikt. Typiskt för nätverk med den här typen av produkt är att fokus 

framförallt ligger på att snabbt få ut en bra produkt på marknaden, medan de 

ekonomiska aspekterna inte tillmäts riktigt samma vikt (Lamming et al, 2000). Detta är 

något som i dagsläget stämmer väl överens med det studerade nätverket. Hur 

karaktären på det studerade nätverkets produkt kan tänkas inverka på den 

interorganisatoriska ekonomistyrningen diskuteras utförligare senare i kapitlet. 

 

5.2.4 Nätverk som svar på efterfrågan  

Hines (1995) påpekar att det idag är relativt vanligt att stora företag försöker spara 

resurser genom att reducera antalet underleverantörer, något som bland annat kan få 

till följd att de i större utsträckning efterfrågar helhetslösningar från de kvarvarande 

leverantörerna. Detta kan för leverantörernas del innebära att de blir tvungna att liera 

sig med andra underleverantörer för att klara av att möta köparens krav på 

helhetslösningar. I vissa fall skulle det således kunna vara så att företag i princip blir 

tvingade att bilda nätverk för att kunna möta köparnas krav.  

 

Efterfrågan på kompletta system och helhetslösningar tycks vara mycket påtaglig 

inom fordonsindustrin, eftersom samtliga respondenter framhöll att de potentiella 

köparna inom denna industri oftast efterfrågar en komplett lösning och hela system. 

Vi menar att det i grund och botten är just fordonsindustrins efterfrågan på ett 

komplett system för luftförsörjningen till bränslecellsmotorer som är orsaken till att 

Opcon Autorotor, Kompositprodukter och NFO Drives gick samman. Det studerade 

nätverket kan därför, enligt vår mening, betraktas som ett bra exempel på hur mindre 

företag i princip kan bli tvungna att bilda nätverk för att överleva på en marknad.  
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Den krävande marknad på vilken det studerade nätverket agerar sätter, enligt vår 

mening, i viss mån ramarna för hur den ekonomiska styrningen kommer att behöva 

utformas vid ett eventuellt fortsatt samarbete. Vi är således av den åsikten att yttre 

faktorer, såsom kunder, kan ha relativt stor inverkan på ekonomistyrning i 

interorganisatoriska relationer. Omvärldens inverkan och betydelse för 

interorganisatorisk ekonomistyrning är därför ytterligare en aspekt, utöver 

tidsaspekten, som vi i viss mån saknar i nätverkskategoriseringen av Dahlgren et al 

(2001). På vilket vis det studerade nätverkets kunder kan tänkas komma inverka på 

ekonomistyrningen i nätverket kommer att diskuteras utförligare i avsnitt 5.5.3. 

 

5.2.5 Teknik som sammanförande kraft 

Vi finner det intressant att notera att anledning till att just de tre företagen i det 

studerade samarbetet gick samman varken kan hänföras till regional närhet eller 

tidigare sociala band mellan företagen. Istället är det, utöver marknadens krav på 

helhetslösningar, respektive företags specifika teknik och kompetens som har fört 

företagen samman. Nätverket kan således sägas vara en lösning på två problem som 

respektive företag inte skulle kunna lösa på egen hand: dels problemet relaterat till 

marknadens krav på kompletta system och dels lösningen på ett tekniskt problem.  

 

 

5.3 Matchning mellan styrning och relation 

Det som kan sägas vara avgörande för om styrningen av en relation blir effektiv är 

enligt Matikainen (1998) hur väl styrningens struktur matchar relationen och de 

transaktioner som genomförs inom den. Ekonomistyrningen i det studerade 

samarbetet kan vid första anblick tyckas relativt enkel och något primitiv. Vi anser 

emellertid att den nuvarande styrningen är fullt tillräcklig för att koordinera och styra 

den verksamhet som ryms inom ramen för de tre företagens samarbete. I likhet med 
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Matikainen (1998) anser vi att det är viktigt att styrningen matchar den aktuella 

relationen och att styrningens utformning därför bör anpassas och skräddarsys efter 

relationen och dess karaktäristika. På grund av bland annat få gemensamma 

aktiviteter, avsaknaden av gemensamma investeringar och de tre inblandade 

företagens stora självständighet, anser vi att den studerade relationen kan beskrivas 

som relativt enkel. Att i nuläget ha en komplex och omfattande ekonomistyrning för 

samarbetet i fråga skulle därför, enligt vår mening, inte matcha den i dagsläget relativt 

okomplicerade relationen. 

 

Samtliga respondenter anser att samarbetet hittills har fungerat mycket bra, men de 

påpekade alla att de tror att en av anledningarna till att samarbetet än så länge har 

avlöpt utan några problem är att det i dagsläget endast rör sig om utveckling. Att 

uppnå ett väl fungerande samarbete som innefattar även gemensam försäljning och 

produktion bedömer de däremot som en betydligt svårare uppgift. Som framkom i det 

föregående kapitlet har de tre företagen emellertid ambitionen att fortsätta samarbetet 

in i en ny, kommersiell, fas.  

 

5.3.1 Relationers förändring 

Hur formen för det eventuellt fortsatta samarbetet kommer att se ut är ännu inte 

fastställt. Med allt vad en kommersiell fas kan tänkas innebära i form av nya 

gemensamma aktiviteter som t.ex. försäljning, marknadsföring och produktion, anser 

vi dock att det i varje fall står klart att relationen kommer att få en ny karaktär. Inleder 

företagen gemensam produktion och försäljning menar vi att detta innebär att 

relationen kommer att bli mer komplex, eftersom det då kommer att bli fler aktiviteter 

inom ramen för verksamheten som måste koordineras. Att relationen blir mer 

komplex skulle enligt Matikainens (1998) resonemang medföra att även styrningen 

bör blir mer komplex för att matcha relationen och därmed kunna fungera effektivt. 

Även om vi anser att den rådande styrningen är lämplig för nätverkets nuvarande 
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verksamhet, menar vi således att ekonomistyrningen kommer att behöva förändras i 

samband med att relationen och verksamheten går in ett nytt skede och därmed 

ändrar karaktär.  

 

Enligt Dekker (2000) krävs betydligt fler gemensamma beslut och mer koordinering 

om de aktiviteter som utförs inom ramen för en interorganisatorisk relation i hög 

utsträckning är beroende av alla inblandade parter, vilket vi menar skulle bli fallet om 

de tre företagen i det studerade nätverket skulle välja att påbörja gemensam 

produktion och försäljning. Att resultatet inom samarbetet i hög grad är beroende av 

alla inblandade parters bidrag innebär att det ömsesidiga beroendet mellan parterna 

ökar, vilket enligt Dekker (2000) också leder till att mer information måste bearbetas 

inom relationen. Ett ökat beroende mellan parterna i det studerade nätverket skulle 

således kunna tänkas leda till ett ökat informationsbehov, vilket skulle göra det 

nödvändigt att samla in och bearbeta mer information. Detta skulle i sin tur innebär 

att nya krav skulle kunna komma att ställas på samarbetets ekonomisystem, eftersom 

detta just är till för att samla in, bearbeta, lagra och rapportera information (Ax et al, 

2001). 

 

I det studerade samarbetet drabbas i dagsläget inte de övriga parterna om ett av 

företagen överskrider sina planerade kostnader, utan företaget får själv bära dessa 

extra kostnader. Om överskridna kostnader i ett kommersiellt skede tillåts inverka på 

den gemensamma produktens pris skulle detta bl.a. kunna leda till försämrad 

försäljning, vilket, till skillnad från idag, skulle innebära att även de andra parterna i 

samarbetet skulle drabbas. Att de tre företagen i en kommersiell fas kan komma att 

påverkas mer och bli mer beroende av att de andra parterna håller sina kostnader, är 

något som vi tror kommer att göra det nödvändigt att ändra kalkyleringen inom 

relationen vid en eventuell fortsättning av samarbetet. De kalkylrelaterade frågorna 

kommer att diskuteras närmare i avsnitt 5.5. Framför allt tror vi att den typ av 

utsatthet och ökat beroende mellan parterna som exemplifierades ovan väcker ett 
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behov av att införa någon form av sanktionsmöjligheter eller mekanism för hur 

liknande överträdelser ska hanteras.  

 

Av tämligen uppenbara anledningar tror vi att risken för att konflikter ska uppstå 

mellan parterna i en interorganisatorisk relation ökar betydligt i ett skede där det finns 

vinster och intäkter att hämta. När det gäller det studerade samarbetet tror vi därför, 

liksom respondenterna, att det i ett framtida skede kommer att bli avsevärt mycket 

svårare att uppnå ett friktionsfritt samarbete. Någon vinstdelning har i dagsläget ännu 

inte blivit aktuell, men som påpekas av Tomkins (2001) och Dahlgren et al (2001) är 

det nödvändigt att utveckla en metod för att fördela de värden som uppstår i en 

interorganisatorisk relation. Väl utvecklade metoder för fördelning av vinster, men 

naturligtvis även av eventuella förluster, torde bli allt viktigare om syftet med den 

interorganisatoriska relationen inte bara rör utveckling, utan även försäljning. 

Mekanismer för vinst- och förlustdelning är enligt vår mening därför, utöver 

kalkyleringen, ytterligare en aspekt av den interorganisatoriska ekonomistyrningen 

som måste förändras och tillföras det aktuella samarbetets ekonomistyrning, för att 

den i framtiden ska matcha relationen, så att samarbetet även fortsättningsvis kan 

fungera bra. 

 

 

5.4 Organisation  

5.4.1 Avsaknaden av självklar ledning 

Ett av de övergripande problemen vid interorganisatorisk ekonomistyrning är den 

ledningsproblematik som är relaterad till avsaknaden av en självklar ledning (Dahlgren 

et al, 2001). För att den ekonomiska styrningen inom ett samarbete ska fungera väl 

tror vi att det är av stor vikt att samarbetsparterna redan i ett tidigt skede av relationen 

lyckas lösa den här ledningsproblematiken. En lösning på detta problem är enligt vår 

mening att samarbetsparterna gemensamt inrättar någon form av ledningsenhet, som 
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ansvarar för frågor relaterade till ekonomistyrningen i den specifika relationen. Det så 

kallade konsortierådet som i det studerade samarbetet ansvarar för strategiska och 

styrningsrelaterade beslut kan betraktas som ett exempel på en sådan ledningsenhet. 

Ett annat alternativ hade kunnat vara att parterna tillsammans hade utsett en person 

som, likt en VD, ansvarade för den gemensamma verksamheten och styrningen av 

denna.  

 

5.4.2 Rutiner för informationsinsamling 

Det faktum att STEM delfinansierar det studerade samarbetet är något som kan 

tänkas ha bidragit till den relativt täta uppföljning av kostnader och tidplaner som sker 

inom nätverket, då detta är något som kanske inte hade skett om inte STEM hade 

krävt kostnadsrapporter varje kvartal. Huruvida företagen inom nätverket verkligen 

drar nytta av den information som sammanställs varje kvartal är naturligtvis svårt att 

bedöma som utomstående.  

 

Oavsett om den information som sammanställs varje kvartal utnyttjas till fullo eller 

inte i dagsläget, så tror vi dock att den kontinuerliga kostnadsrapporteringen kan vara 

värdefull för samarbetet på sikt. Skälet till detta är att de rådande rutinerna inom 

samarbetet kan komma att underlätta ett eventuellt införande av en något mer 

omfattande ekonomistyrning med mer gemensamma inslag i framtiden. 

Förutsättningarna för en mer omfattande ekonomistyrning förbättras således enligt 

vår mening genom att det inom nätverket redan i nuläget finns relativt väl utvecklade 

rutiner för att samla in och sammanställa information som kan användas gemensamt. 

Det nuvarande systemet för insamling av information skulle kunna ses som ett svagt 

utvecklat ekonomisystem, som vi tror skulle kunna fungera som en bra grund för 

fortsatt insamling av ytterligare information. Om det är så att parterna i dagsläget inte 

utnyttjar all den information som samlas in, skulle en mer omfattande 

ekonomistyrning i det aktuella fallet inte nödvändigtvis behöva innebära att ny 
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information måste samlas in. Det skulle till viss del också kunna uppnås genom att i 

större utsträckning än i nuläget bearbeta den information som redan idag samlas in.  

 

5.4.3 Avtal  

Som redogjordes i föregående kapitel har man i det aktuella samarbetet bland annat 

avtalat om hur beslut ska fattas, att överenskomna tidsramar och kostnader ska hållas, 

samt att man inte ska inleda andra samarbeten som kan likställas med det nuvarande. 

Något som vi finner en aning förvånande är att inga sanktionsmöjligheter är inskrivna 

i konsortialavtalet. Detta skulle eventuellt kunna ses som ett tecken på att respektive 

part i stor utsträckning förlitar sig på att de övriga parterna ska ha en tillräckligt stor 

drivkraft och önskan om att kunna förverkliga målet för samarbetet. Skulle en 

kommersiell fas inledas tror vi emellertid att någon form av sanktionsmöjlighet 

kommer att införas, då parterna, som nämndes tidigare, i ett sådant skede skulle bli 

mer beroende av varandra.  

 

Det studerade nätverkets avtal kan även betraktas med utgångspunkt i Stinchcombes 

(1985) resonemang om hur kontrakt kan ge interorganisatoriska relationer drag av den 

hierarkiska organisationsformen och på så sätt underlätta ledningen. Det kan då 

konstateras att även om det inom samarbetet upprättade avtalet inte är så omfattande, 

så medför det, t.ex. genom klausulerna om gemensamt beslutsfattande och en 

begränsning av friheten att ingå avtal med andra organisationer, effekter som kan 

liknas vid sådant som vanligtvis associeras med hierarkier. Även om företagen till 

synes är långt ifrån en gemensam hierarki skulle således kontraktet kunna sägas föra 

samarbetet en aning närmre en hierarkisk form, än om man bara ser till samarbetets 

organisationsschema. Detta kan eventuellt ha bidragit till att samarbetet och ledningen 

av den gemensamma verksamheten hittills har fungerat så friktionsfritt. Om den 

gemensamma verksamheten skulle komma att utökas genom ett fortsatt samarbete 

skulle troligtvis högre krav ställas på ledningen och styrningen av relationen.  Vill 
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företagen då inte ge avkall på sin självständighet för att integrera företagen i större 

utsträckning, är det rimligt att anta att verksamheten kommer att behövas regleras 

ytterligare genom kontrakt.  

 

Eftersom samarbetsrelationer där de inblandade företagen bidrar med sina 

specialkompetenser kan innebära att utomstående får insyn i företagets 

kärnkompetens, borde sådana relationer i många fall upplevas som relativt riskabla av 

parterna. Den här problematiken anser vi bäst kan lösas genom avtal, vilket också är 

fallet i det studerade nätverket, där parterna har avtalat om sekretess angående den 

kunskap som framkommer under samarbetet. 

 

 

5.5 Kalkylering 

Den summering av de tre företagens egna kostnadsberäkningar som görs idag, utan 

någon form av gemensam kalkylering, är enklast möjliga utväg för att beräkna 

kostnaden för den gemensamma produkten. Även om den nuvarande 

kostnadsberäkningen är väldigt enkel, så anser vi den dock vara tillräcklig i den 

rådande situationen. Om företag som gemensamt tillverkar en produkt använder sig 

av olika kalkylmetoder, med olika allokeringsbaser och pålägg vid fördelning av sina 

overheadkostnader, är detta något som enligt Tomkins (2001) kan leda till problem 

för samarbetet. Trots att de tre studerade företagens kalkylering skiljer sig åt har 

emellertid ännu inga svårigheter eller problem relaterade till denna fråga uppstått. Värt 

att notera är att den enkla formen av kostnadsberäkning som används i det studerade 

nätverket även har noterats i nätverksstudier av Dahlgren et al (2001). Detta kan 

antyda att den här relativt enkla metoden för gemensamma kostnadsberäkningar är 

relativt vanligt förekommande i nätverkssammanhang.  
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5.5.1 Kalkylering och beroende 

Har något av företagen i det studerade samarbetet som en följd av otillräckliga 

kalkylmetoder underskattat sina kostnader får denne, enligt konsortialavtalet, stå för 

överskridandet av kostnaden själv. Som nämndes tidigare drabbas därför inte de båda 

övriga företagen ifall en av parterna har några felaktigheter i sina kostnadsberäkningar. 

Enligt vår mening är detta en trolig förklaring till varför de tre företagen inte har 

utvecklat någon form av gemensam kalkylmetod, utan istället väljer att helt enkelt bara 

summera respektive företags enskilda kostnadsberäkningar.  

 

Bristfällig kalkylering kan enligt Cooper (1987) leda till förlustaffärer och försämrad 

konkurrenskraft, eftersom felaktig kostnadsinformation även kan leda till att 

prissättningen blir felaktig. Ponera en situation där de tre studerade företagen 

gemensamt producerar och säljer den produkt som tagits fram inom nätverket. Om 

ett av företagen i ett sådant läge p.g.a. otillräckliga kalkylmetoder gör felaktiga 

bedömningar av sina kostnader är detta något som kan drabba även de andra parterna, 

eftersom detta t.ex. skulle kunna leda till att ett för högt pris tas ut, med eventuellt 

försämrad konkurrenskraft och försäljning som följd. Eftersom parterna i en 

kommersiell fas i betydligt högre utsträckning skulle påverkas av de övriga företagens 

kostnader och kalkylering, kan det förmodas att de skulle få ett större intresse av att 

kontrollera och försäkra sig om hur kostnadsberäkningen inom respektive företag går 

till. Av den anledningen tror vi att parterna i en eventuell fortsättning av samarbetet i 

högre utsträckning än idag kommer att integrera sin kalkylering. 

 

5.5.2 Avvägning mellan kostnad och nytta 

Utöver det faktum att parterna i dagsläget inte drabbas ifall något av de andra 

företagen gör en felaktig kostnadsbedömning finns ytterligare en sannolik förklaring 

till varför man ej har infört en gemensam kalkylering, nämligen kostnaden för att 

införa ett sådant kalkylsystem. Enligt Cooper (1988) bör vid val av kalkylsystem en 
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avvägning mellan den extra nytta och kostnad som är förknippad med kalkylsystemet i 

fråga göras. Att i det studerade samarbetets nuvarande skede införa en gemensam 

kalkylering skulle troligtvis inte tillföra så mycket, däremot skulle det med största 

sannolikhet kosta en hel del. Detta skulle även kunna uttryckas som att kostnaden för 

att integrera de tre företagens kalkylering skulle vara högre än den nytta detta skulle 

innebära för nätverket i dagsläget. Kostnaden för ett gemensamt kalkylsystem skulle 

således till viss del kunna sägas påverka den grad i vilken företagen i det studerade 

samarbetet kommer att välja att integrera sin kalkylering.  

 

5.5.3 Kunder och target costing 

Även om vi bedömer det studerade samarbetets nuvarande kalkylering som tillräcklig i 

nuläget, tror vi att kalkyleringen är en aspekt av ekonomistyrningen som det kommer 

att vara nödvändigt att förändra om samarbetet i en eventuell kommersiell fas ska 

kunna bli konkurrenskraftigt på marknaden. Studier av fordonsindustrin, gjorda av 

bland andra Cooper & Yoshikawa (1994), har visat att biltillverkare ofta ställer mycket 

höga kostnadskrav på sina underleverantörer. Att detta verkligen är fallet blev tydligt 

under intervjuerna, då alla respondenter poängterade att företagen inom 

fordonsindustrin, som ju är den tilltänkta marknaden, är mycket krävande kunder. 

Vidare framkom under intervjuerna att företagen i viss mån redan har fått klart för sig 

vad bilindustrin maximalt är villig att betala per kilo watt timme. Detta skulle kunna 

ses som ett tecken på det som inom litteraturen brukar benämnas target costing 

(Cooper & Yoshikawa, 1994). För nätverket innebär detta att svängrummet för 

kostnaden för det gemensamt utvecklade luftsystemet inte kommer att kunna vara 

särskilt stort när en marknadsintroduktion väl blir verklighet.  

 

Vi menar att det faktum att det är just inom fordonsindustrin som de potentiella 

köparna finns är något som innebär att det kommer att bli extra viktigt att inom det 

aktuella nätverket få till stånd en väl fungerande kostnadskontroll och korrekt bild av 
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produktens kostnad. Enligt Tomkins (2001) kan företags olika kalkylmetoder leda till 

svårigheter när det gäller att i samarbeten kunna bedöma kostnaderna för den 

gemensamma produkten. Att integrera och harmonisera de inblandade företagens 

kalkylmetoder skulle därför kunna sägas vara något som kan bidra till att få en 

rättvisande bild av den gemensamma produktens kostnad. För samarbeten som är 

verksamma inom branscher med mycket hårda kostnadskrav, likt fordonsindustrin, 

torde därför behovet av att samordna samarbetsparternas kalkylering vara särskilt stor. 

Av den anledningen tror vi att det i det aktuella nätverket i framtiden kommer att bli 

nödvändigt att förändra metoden för kostnadsberäkningen inom samarbetet, genom 

att i större utsträckning integrera de tre företagens kalkylering. I likhet med Kulmala 

(2002) menar vi således att kalkylrelaterade problem bör lösas gemensamt och 

hanteras på ett liknande sätt inom en interorganisatorisk relation. Att helt 

standardisera samarbetsparternas kalkylering betraktar vi emellertid som en för de 

flesta relationer orimlig lösning. Anledningen till varför vi anser standardisering av 

kalkylering samt av andra delar av ekonomistyrning som en i de flesta fall icke tänkbar 

lösning kommer att diskuteras närmare i nästa kapitel. 

 

5.5.4 Produktens karaktär 

Det som vi avslutningsvis vill lyfta fram i samband med kalkylering i 

interorganisatoriska kontexter är den betydelse den produkt som står i centrum för 

relationen kan ha på kostnadsfokuseringen inom samarbetet. Vi har redan nämnt att 

den gemensamt utvecklade produkten i det studerade nätverket skulle kunna beskrivas 

som det som Lamming et al (2001) betecknar som en produkt av innovativ karaktär. 

Enligt respondenterna ligger fokus i dagsläget på att få fram den rätta tekniska 

lösningen, för att den gemensamma produkten så snart som möjligt ska kunna 

presenteras på den tilltänkta marknaden, något som enligt Lamming et al (2001) är 

typiskt för nätverk med innovativa produkter. Detta kan tänkas vara en förklaring till 

varför kalkyleringsfrågor och kostnaden för den gemensamma produkten ännu inte 
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har fått mer uppmärksamhet inom nätverket. I likhet med Lamming et al (2001) 

menar vi dock att det för ett nätverk av den här typen inte är låga kostnader som bör 

prioriteras, utan vi anser att fokus i nuvarande skede istället bör vara just på att få ut 

den nya produkten på marknaden. Först efter det att den tekniska biten har blivit klar 

och de tre företagen kan presentera en komplett lösning tror vi att uppmärksamheten 

kommer att riktas mot kostnaderna.  

 

I takt med att det gemensamt utvecklade luftsystemet introduceras och får fäste på 

marknaden tror vi emellertid att företagen, som en följd av de hårda kostnadskrav 

som ställs inom fordonsindustrin, kommer att bli tvungna att uppmärksamma 

kostnaderna i en mycket högre utsträckning än idag. På sikt tror vi således att 

nätverket i större utsträckning kommer att behöva prioritera kostnaderna och på så 

vis få mer inslag av det som av Lamming et al (2000) beskrivs som kännetecknande 

för nätverk med produkter av funktionell karaktär. Redan idag finns dock en 

medvetenhet om kostnaderna inom nätverket och företagen tycks vara mycket väl 

medvetna om den kostnadsfokusering som kommer att krävas i framtiden. Vi tror 

därför inte att det nuvarande, till synes ganska låga, intresset för kostnader och för 

kalkylering är något större problem för nätverket, utan betraktar snarare detta som en 

följd av produktens innovativa karaktär. Vår övertygelse är att den rätta intentionen 

och en tillräcklig kostnadsmedvetenhet finns hos företagen i nätverket. Om företagen 

sedan kommer att klara av att leva upp till de höga krav som ställs från bilindustrins 

håll är däremot svårt att uttala sig om. 

 

 

5.6 Planering och budgetering 

I dagsläget utgörs planeringen och budgeteringen i det studerade samarbetet i princip 

av de kostnads- och tidsbedömningar som respektive företag har gjort på egen hand. 

Därutöver sker även en viss gemensam planering i konsortierådet, men som nämndes 
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i föregående kapitel finns ingen uttalad plan för relationen efter den pågående fasens 

slut, vilket innebär att planeringen sträcker sig fram till nästa årsskifte. Enligt Tomkins 

(2001) är det i vissa relationer nödvändigt med gemensam budgetering, eftersom det 

annars inte är möjligt för de enskilda företagen att planera sina respektive 

verksamheter. Så är emellertid inte fallet i det studerade nätverket, utan företagen kan 

där i stor utsträckning arbeta självständigt och är i planeringen av sin egen verksamhet 

inte särskilt beroende av vad de andra parterna gör. I nuläget är i princip huvudsaken 

att företagen håller de tidsramar som har satts upp, så att tester och prover kan 

genomföras när det är tänkt. 

 

Skulle företagen fortsätta in i en kommersiell fas, med produktion och försäljning 

inom ramen för samarbetet, skulle situationen dock bli en annan. Som tidigare 

diskuterats menar vi att relationen i ett sådant framtida skede skulle bli mer komplex 

och att det skulle bli nödvändigt att samordna betydligt fler aktiviteter. Eftersom en av 

budgetens främsta uppgifter är just att samordna aktiviteter (Anthony & 

Govindarajan, 2001) kan rimligtvis antas att den mer komplexa relationen skulle 

innebära att även budgeteringen skulle behöva bli mer komplex. Vidare tror vi att det 

ömsesidiga beroendet mellan parterna skulle öka om de tre företagen väljer att 

fortsätta samarbetet, eftersom varje enskilt företags planering och verksamhet skulle 

bli betydligt mer avhängigt samarbetet om man skulle ägna sig åt produktion och 

försäljning. Ett sådant ökat ömsesidigt beroende tror vi, på samma sätt som när det 

gäller kalkyleringen, kommer att göra det nödvändigt att i större utsträckning integrera 

även budgetering och planering mellan parterna i relationen. Skulle den kommersiella 

fasen bli verklighet skulle det dessutom bli nödvändigt att upprätta marknads- och 

produktionsplaner inom samarbetet, vilket naturligtvis skulle kräva fler gemensamma 

planeringsaktiviteter.  
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5.7 Uppföljning  

Som redan nämnts menar vi att parterna i en kommersiell fas skulle påverkas mer av 

de andra företagens kostnader och förehavanden än vad de gör idag. Denna utsatthet 

och ökade beroende av de andra företagens prestationer tror vi skulle medföra att 

parterna i ett fortsatt samarbete skulle vilja följa upp och övervaka de andra företagens 

kostnader och prestationer i större utsträckning. I dagsläget sker i det aktuella 

nätverket enligt vår mening redan en relativt tät uppföljning av kostnads- och 

tidplaner. Att uppföljningen i den närmast framtiden skulle behöva bli förhållandevis 

mycket tätare, i bemärkelsen att kostnadsrapporteringen skulle ske oftare, tror vi 

därför inte är nödvändigt. Däremot tror vi att parterna kommer att visa ett betydligt 

större intresse för den information som rapporteras in samt att denna information 

kommer att analyseras och diskuteras mer än i dagsläget. 

 

Som nämnts tidigare i kapitlet tror vi att företagens gemensamma produkt på lång sikt 

kommer att få allt fler inslag av det som Lamming et al (2000) beskriver som 

kännetecknande för produkter av funktionell karaktär. Eftersom låga kostnader är 

något som bör prioriteras inom nätverk med funktionella produkter (Lamming et al, 

2001), torde uppföljningen av kostnader därför framförallt bli viktig i ett senare skede 

av den studerade relationen. Med tanke på att produkten i dagsläget bäst kan beskrivas 

som innovativ och företagen i det nuvarande skedet lägger fokus på att få fram den 

rätta tekniska lösningen, snarare än på kostnaderna för den gemensamma produkten, 

kan det kanske därför tyckas något förvånande att kostnadsuppföljningen redan är så 

pass tät i dagsläget. Vi tror vi emellertid att detta har sin förklaring i STEMs 

delfinansiering och det därmed påföljande kravet på kontinuerliga kostnadsrapporter. 

STEMs krav på kostnadsrapporter varje kvartal kan enligt vår mening således sägas ha 

bidragit till den i dagsläget förhållandevis täta uppföljning av kostnader och tidplaner 

som sker inom det studerade nätverket. Vi menar att detta kan betraktas som ett 
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exempel på hur faktorer i interorganisatoriska relationers omgivning kan inverka på 

ekonomistyrningen och de ekonomiska rutinerna interorganisatoriska relationer. 

 

 

5.8 Öppenhet 

Studier har visat att utbytet av kostnadsinformation mellan företag i nätverk ofta tycks 

vara otillräcklig (Kulmala & Varis, 2001). Så är emellertid inte fallet i det aktuella 

nätverket, där samtliga parter har insyn i den regelbundna kostnadsrapporteringen. 

Vidare menar samtliga respondenter att de har en bra insyn i de andra företagens 

verksamhet och kostnader och att öppenheten dem emellan är stor. Öppenhet när det 

gäller kostnaderna inom respektive företag i en interorganisatorisk relation tycks vara 

en viktig förutsättning för att kunna identifiera möjligheter till kostnadsreduktion i 

interorganisatoriska relationer (Kulmala et al, 2002). Då denna typ av öppenhet enligt 

vår mening redan i dagsläget förekommer i det studerade nätverket, tror vi att det 

finns goda förutsättningar för att gemensamma kostnadsreduktioner och 

kostnadskontroll ska kunna ske i framtiden. Detta är emellertid under förutsättningen 

att de tidigare diskuterade förändringarna av kalkyleringen inom nätverket kommer till 

stånd.  

 

 

5.9 Information 

En följd av det faktum att ekonomistyrning bygger på bearbetning och analys av 

information (Samuelson, 1993) torde vara att det krävs att samtliga parter i en 

interorganisatorisk relation får sitt informationsbehov rörande relationen tillgodosett 

för att de ska kunna ha en egen tillfredsställande ekonomistyrning. I det studerade 

samarbetet uppgav samtliga respondenter att de anser sig få tillräckligt med 

information om samarbetet för att de ska kunna sköta ekonomiska aktiviteter, såsom 
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planering, kalkylering och budgetering, på det egna företaget. Detta skulle kunna ses 

som ett tecken på att den information som i dagsläget samlas in inom nätverket är 

tillräcklig för att täcka de inblandade parternas informationsbehov.  

 

Likt Tomkins (2001) menar vi att behovet av information speglar de beslut som måste 

fattas under olika skeden av en interorganisatorisk relation och att 

informationsbehovet i en relation därför förändras över tiden. Skulle de studerade 

företagen välja att fortsätta sitt samarbete skulle det bli nödvändigt att fatta nya beslut, 

t.ex. rörande prissättning och vinstdelning, vilket skulle kunna medföra ett visst behov 

av ytterligare information inom relationen. Tomkins (2001) menar även att 

informationsbehovet i olika relationer skiljer sig åt beroende på relationens syfte och 

formen för samarbetet. Eftersom både syftet och troligtvis även formen för det 

studerade samarbetets verksamhet enligt vår mening kommer att förändras om 

företagen väljer att fortsätta tillsammans, torde detta, enligt Tomkins (2001) 

resonemang, innebära att informationsbehovet i nätverket kommer att förändras. En 

följd av att informationsbehovet förändras över tiden är att det är i princip omöjligt 

att utveckla ett statiskt och optimalt informationssystem som kan användas under en 

relations hela livslängd (Tomkins, 2001). Eftersom ekonomistyrning baseras på 

information (Samuelson, 1993) och ekonomisystemet är det system som samlar in den 

nödvändiga informationen för detta ändamål (Ax et al, 2001), talar Tomkins (2001) 

resonemang för att det i princip även är omöjligt att utforma ett ekonomisystem och 

en ekonomistyrning som kan hållas helt oförändrad under en interorganisatorisk 

relations livscykel. Att detta är fallet i det studerade samarbetet torde stå klart från den 

tidigare diskussionen i kapitlet, där vi framfört åsikten att delar av ekonomistyrningen, 

t.ex. kalkylering och budgetering, kommer att behövas förändras som en följd av att 

relationen förändras och går in i ett nytt, kommersiellt, skede. 
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5.10 Framtida styrning och nätverkets betydelse för parterna  

Det studerade samarbetet utgör än så länge en relativ liten del av de tre företagens 

respektive verksamhet, dock har det allra minst betydelse för Kompositprodukters 

del, både sett i relation till företagets omsättning och när det gäller framtida betydelse. 

Att samarbetet endast utgör en liten del av de involverade företagens verksamhet 

skulle kunna tänkas innebära att de i dagsläget inte är villiga att i allt för stor 

utsträckning anpassa sin verksamhet efter samarbetet. Vi menar att detta kan vara en 

av förklaringarna till varför så få delar av den interorganisatoriska ekonomistyrningen 

idag är standardiserade och utförs gemensamt. Om produkten i ett framtida skede 

skulle få ett stort genomslag på marknaden och börja generera intäkter skulle dock 

detta med stor sannolikhet innebära att samarbetet skulle komma att utgöra en 

betydligt viktigare del av respektive företags verksamhet.  

 

Både Autorotor och NFO betraktar det gemensamma projektet som något som kan 

komma att få mycket stor betydelse för det egna företagets verksamhet i framtiden. Vi 

tror att det faktum att samarbetet kan komma att få en mycket stor betydelse för dessa 

båda företags framtida verksamhet och överlevnad gör att incitamenten för dessa båda 

bolag att i framtiden anpassa sig efter samarbetet, t.ex. till en mer omfattande 

ekonomistyrning, är större än vad de är för Kompositprodukter. Detta eftersom 

Kompositprodukter betraktar samarbetet som i det närmaste oviktig för företagets 

verksamhet och överlevnad. Kompositprodukter har dessutom inga ambitioner att 

påbörja en serieproduktion av sina höghastighetsmotorer. Detta i kombination med 

det faktum att samarbetet kan sägas ha minst betydelse för just detta företag skulle 

eventuellt kunna tänkas motverka möjligheterna att utvidga samarbetet samt att införa 

en mer omfattande ekonomistyrning.  
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Som tidigare nämnts har Kompositprodukter nyligen sålt licensen för 

höghastighetsmotorn till Autorotor. Detta innebär att risken för att företaget ska 

komma att bromsa samarbetets fortsatta utveckling eller en utvidgning av den 

interorganisatoriska ekonomistyrningen minskar, eftersom företaget inte kommer att 

behöva involveras i så stor utsträckning i den framtida ekonomistyrningen. Även om 

Kompositprodukter fortfarande har ett ekonomiskt intresse i själva samarbetet, då de 

numera äger 10 % av Opcon, så kommer en eventuell utvidgning av den 

interorganisatoriska ekonomistyrningen främst att ligga på Autorotor och NFO. Vi 

tror därför att licensieringen ökar möjligheterna till att göra den interorganisatoriska 

ekonomistyrningen mer omfattande, eftersom de parter som framöver kommer att 

beröras av ekonomistyrningen kommer att ha ett ungefär lika stort engagemang och 

intresse i relationen. 
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6 Interorganisatorisk ekonomistyrning - en 

avslutande diskussion 
 

I uppsatsens avslutande kapitel presenteras de viktigaste lärdomarna som kan dras från vår 

studie. Dessa generella slutledningar rörande ekonomistyrning i horisontella 

interorganisatoriska relationer baseras på den diskussion som fördes i föregående kapitel och 

kan betraktas som vår undersöknings bidrag till området för interorganisatorisk 

ekonomistyrning.  

 

 

I uppsatsens inledande kapitel nämndes att många interorganisatoriska relationer 

misslyckas som en följd av styrproblem, vilket antyder att ekonomistyrning kan spela 

en avgörande roll för interorganisatoriska relationers framgång. Vi kommer i detta 

kapitel att redogöra för det som vi tror är särskilt viktigt att ha i åtanke vid utformning 

av interorganisatorisk ekonomistyrning för att det ska vara möjligt att undvika att en 

relation fallerar till följd av styrproblem. Därutöver kommer vi även att diskutera vad 

som kan tänkas inverka på omfattningen av interorganisatorisk ekonomistyrning. 

 

 

6.1 Förändring 

Något av det viktigaste att bära med sig efter att ha läst denna uppsats anser vi vara att 

interorganisatoriska relationer inte är något statiskt, utan att syftet och formen för en 

relation mellan företag kan förändras över tiden. Att en relation förändras kan 

exempelvis bero på att samarbetsparterna utökar sin gemensamma verksamhet till att 

omfatta ytterligare aktiviteter. Som framgick i analysen kan en sådan förändring av 

relationens karaktär bland annat kan leda till ett ökat behov av koordinering, 

planering, budgetering och uppföljning av relationens verksamhet. 
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Interorganisatoriska relationers karaktär och behov av ekonomiska styrverktyg kan 

enligt vår mening således variera över en relations livscykel.  

 

Vidare menar vi att utveckling och förändring av en interorganisatorisk relation kan 

leda till att prioriteringarna inom relationen förändras med tiden, t.ex. från att gälla 

tekniska aspekter och snabbhet med att få ut produkten på marknaden, till att i större 

utsträckning fokusera på låga kostnader. Sådana skiftande prioriteringarna kan enligt 

vår mening sedan i sin tur leda till att olika delar av ekonomistyrningen, exempelvis 

kalkylering och kostnadsuppföljning, blir särskilt framträdande under vissa faser av en 

relations livscykel. Vi menar således att vissa ekonomistyrningsverktyg med tiden kan 

komma att få en förändrad betydelse för en relation.  Att vissa delar av 

ekonomistyrningen kan tänkas bli särskilt betydande under vissa skeden av en relation 

stärks av Dekkers (2001) iakttagelser, enligt vilka olika delar av den ekonomiska 

styrningen förekommer under olika faser av en interorganisatorisk relation.  

 

Ytterligare något som kan bli en följd av att verksamheten inom en relation förändras 

och blir mer omfattande och komplex är att samarbetsparterna blir mer beroende av 

relationen samt av de övriga parternas prestationer. Detta kan enligt Dekker (2000) 

leda till att mer information måste bearbetas inom relationen. En förändring av 

relationens komplexitet och parternas beroende kan således medföra ett förändrat 

informationsbehov, vilket i sin tur kan innebära att det blir nödvändigt att samla in 

och bearbeta mer information. Då ekonomisystemets uppgift är att samla in, bearbeta 

och rapportera den information som ligger till grund för ekonomistyrningen (Ax et al, 

2001), innebär detta att den interorganisatoriska relationens ekonomisystem kan 

komma att behöva förändras om relationen förändras. 

 

Som just nämndes menar vi att den utsträckning i vilken det i en relation är 

nödvändigt att använda vissa ekonomistyrningsverktyg kan variera över tiden. Detta 

är ytterligare något som talar för att ekonomisystem i interorganisatoriska relationer 
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kan komma att behöva förändras under en relations livscykel. Anledningen till det är 

att ekonomisystemet måste tillhandahålla tillräckligt med information för att det ska 

vara möjligt att göra nödvändig kalkylering, budgetering, vinstdelning och uppföljning. 

Förändras användningen av dessa styrverktyg kan således även ekonomisystemet 

komma att behöva förändras för att kunna tillhandahålla tillräcklig information.  

 

En konsekvens av informationsbehovets förändring över tiden är att det är i det 

närmaste omöjligt att utveckla ett statiskt och optimalt informationssystem som kan 

användas under en relations hela livslängd (Tomkins, 2001). Med tanke på att 

ekonomistyrning baseras på information (Samuelson, 1993) och att ekonomisystemet 

är det system som samlar in den nödvändiga informationen för detta ändamål (Ax et 

al, 2001), talar Tomkins (2001) resonemang för att det i princip även är omöjligt att 

utforma ett ekonomisystem och en ekonomistyrning som kan hållas helt oförändrad 

under en interorganisatorisk relations livscykel.  

 

Kontentan av vårt ovanstående resonemang kan sägas vara att varken den 

interorganisatoriska relationens karaktär, relationens informationsbehov, eller den 

interorganisatoriska ekonomistyrningen är något oföränderligt och statiskt. Vi anser 

därför att företag i en interorganisatorisk relation måste vara öppna för att anpassa 

och justera den ekonomiska styrningen efter den aktuella situationen. Naturligtvis kan 

sådana anpassningar vara kostsamma, vilket gör att det kanske, trots att 

förutsättningarna och syftet med relationen till viss del ändras, ändå inte är lönt att 

förändra ekonomistyrningen. Att det inom relationen finns en medvetenhet om att 

informationsbehovet förändras och att ekonomisystemet därför kan behöva ändras 

anser vi emellertid vara det viktiga, sedan är det upp till parterna att avgöra om det är 

värt mödan att genomföra sådana förändringar. 
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6.2 Yttre faktorer 

Som framgick i analysen anser vi, i likhet med Tomkins (2001), att 

informationsbehovet i en relation förändras över tiden, beroende på de beslut som 

måste fattas under olika skeden, och att informationsbehovet även beror på formen 

för relationen och dess syfte. Vi menar emellertid att det inte bara är tiden, formen för 

en relation och relationens syfte som inverkar på det informationssystem och den 

ekonomistyrning som krävs inom en interorganisatorisk relation, utan att även 

faktorer i samarbetets omgivning inverkar på detta. Från omgivningen, t.ex. i form av 

kunder eller ägare, ställs nämligen också i viss mån krav på informationen från en 

interorganisatorisk relation. Den information som dessa efterfrågar kan ibland tänkas 

vara av sådant slag att ekonomisystemet, som samlar upp informationen om 

samarbetets verksamhet, och de ekonomiska rutinerna inom relationen måste 

förändras. Vidare menar vi att yttre faktorers inverkan på den interorganisatoriska 

ekonomistyrningen kan tänkas variera mellan olika branscher och vara särskilt stor 

inom sådana branscher där kunderna, likt inom fordonsindustrin, använder sig av 

target costing och ställer mycket höga kostnadskrav. Den omgivning i vilken en 

interorganisatorisk relation är verksam är således något som enligt vår mening måste 

tas i beaktande i samband med interorganisatorisk ekonomistyrning.  

 

 

6.3 Den interorganisatoriska ekonomistyrningens omfattning 

En grundtanke i vårt resonemang i det föregående kapitlet skulle kunna sägas vara att 

vi tror att ju mer omfattande och komplex en relation blir och ju högre det ömsesidiga 

beroendet mellan parterna blir, desto större kommer incitamenten bli för att göra den 

gemensamma ekonomistyrningen allt mer omfattande. 
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6.3.1 Kalkylering 

Som framkom i analysen menar vi att så länge de övriga parterna i en 

interorganisatorisk relation inte drabbas ifall en av parterna har felaktigheter i sina 

kostnadsberäkningar, så kommer troligtvis en mycket enkel metod för 

kostnadsberäkning, t.ex. genom summering av respektive företags enskilda kalkyler, 

att användas inom relationen. Ju högre den utsträckning är i vilken parterna i en 

interorganisatorisk relation drabbas av och är beroende av varandras kostnader och 

kalkylmetoder, desto större tror vi emellertid att deras intresse för att införa en 

gemensam och mer omfattande kalkylering kommer att bli.  

 

6.3.2 Planering och budgetering 

På samma sätt som när det gäller kalkyleringen tror vi att ökad komplexitet och ökat 

ömsesidigt beroende även påverkar den utsträckning i vilken budgetering och 

planering integreras mellan parterna i en interorganisatorisk relation. Mot bakgrund av 

diskussionen i det föregående kapitlet menar vi att det är rimligt att förmoda att 

budgetering och planering i interorganisatoriska kontexter varierar beroende på 

relationens syfte, d.v.s. om det rör sig om utveckling och forskning, försäljning, 

produktion etc. Ju mer omfattande och komplex verksamheten och de gemensamma 

aktiviteterna inom ramen för en relation är, desto högre kan den grad i vilken de 

inblandade parternas budgetering och planering integreras antas vara. Att budgetering 

skiljer sig åt mellan olika interorganisatoriska relationer har redan påpekats i tidigare 

studier av Dahlgren et al (2001). I deras studie saknas emellertid tidsaspekten, som vi 

menar kan vara viktig i sammanhanget, eftersom en interorganisatorisk relations 

verksamhet och därmed även behovet av planering och budgetering kan tänkas 

variera över relationens livscykel.  
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6.3.3 Uppföljning 

När det gäller intresset för att följa upp och övervaka de andra företagens kostnader 

och prestationer så tror vi att även detta är en aspekt av ekonomistyrningen som får 

större uppmärksamhet ju större de enskilda parternas beroende av samarbetet och av 

de övriga parterna är. Vad som står i fokus för uppföljning och prestationsmätning är 

emellertid något som torde variera beroende på om samarbetets produkt är det som 

Lamming et al (2001) beskriver som innovativ eller funktionell. Då det för 

funktionella produkter är låga kostnader som bör prioriteras inom relationen 

(Lamming et al, 2001) borde uppföljning och prestationsmätning i samarbeten med 

sådana produkter framför allt handla om just kostnader. För innovativa och unika 

produkter torde istället uppföljningen snarare ligga på att tidsramar hålls och tekniska 

mål uppnås. 

 

 

6.4 Balans mellan styrning och engagemang 

En till synes enkel lösning på problematiken relaterad till ekonomistyrning i 

interorganisatoriska kontexter är att införa en och samma ekonomistyrning i alla 

företag. Detta är enligt vår mening emellertid ingen rimlig lösning på problemet. 

Anledningen till detta kan sägas vara det faktum att ett företag inte har hela sitt 

engagemang i en viss relation, utan även i sin egen verksamhet samt ibland även i 

andra samarbeten.  

 

Om ett samarbete endast utgör en mycket liten del av de involverade företagens 

verksamhet medför detta med stor sannolikhet att de inte kommer att vara villiga att 

anpassa sin verksamhet i någon större utsträckning till förmån för samarbetet. 

Ytterligare en svårighet är att det idag är relativt vanligt att företag är involverade i mer 

än en interorganisatorisk relation. Som nämndes i föregående kapitel menar vi, i likhet 

med Kulmala (2002), att kalkylrelaterade problem bör lösas gemensamt och hanteras 
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på ett liknande sätt inom en interorganisatorisk relation. Vi tror emellertid inte att en 

total standardisering av samarbetande företags kalkylering är en rimlig lösning. 

Anledningen till detta är samma som den som lyfts fram av Kulmala (2002), nämligen 

att företag kan vara involverade i mer än ett samarbete, vilket innebär att de skulle 

kunna bli tvungna att administrera flera kalkylsystem parallellt om kalkyleringen skulle 

standardiseras.  

 

I ett fåtal fall skulle dock en standardisering av kalkylering, eller av andra delar av 

ekonomistyrningen, kunna tänkas vara möjlig, nämligen i sådana relationer där 

samtliga inblandade parters verksamhet till mycket stor del är relaterad till samarbetet. 

På samma sätt som när det gäller kalkylering, menar vi dock att det i de allra flesta 

interorganisatoriska relationer är orimligt att tänka sig att fullkomligt standardisera 

ekonomistyrningen. Att finna en bra balans mellan de inblandade företagens övriga 

engagemang och styrningen i den aktuella relationen menar vi därför är något av en 

förutsättning för att få till stånd en väl fungerande ekonomistyrning som kan 

accepteras av samtliga inblandade parter.  

 

Tidigare i kapitlet nämndes att vi tror att ju mer omfattande och komplex en relation 

blir och ju högre det ömsesidiga beroendet mellan parterna blir, desto större kommer 

incitamenten bli för att göra den gemensamma ekonomistyrningen allt mer 

omfattande. Ovanstående diskussion om vikten av att finna en balans mellan den 

gemensamma ekonomistyrningen och de inblandade företagens övriga engagemang 

visar emellertid att det inte finns ett sådant enkelt samband mellan relationens 

komplexitet, parternas beroende och deras motivation för att göra ekonomistyrningen 

mer omfattande, utan att även parternas övriga engagemang måste tas i beaktande. 
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6.5 Utformning av interorganisatorisk ekonomistyrning 

Utöver det som hittills har diskuterats i kapitlet finns ytterligare några generella 

aspekter som vi anser vara särskilt viktiga att ha i åtanke i samband med utformning 

av interorganisatorisk ekonomistyrning. Dessa kommer att presenteras i de följande 

avsnitten. 

 

6.5.1 Matchning mellan styrning och relation 

Det som på ett övergripande plan är avgörande för om styrningen av en relation blir 

effektiv är hur väl styrningens struktur matchar de transaktioner som genomförs inom 

relationen (Matikainen, 1998). Som en konsekvens av detta menar vi att parterna i en 

relation, innan den interorganisatoriska ekonomistyrningen överhuvudtaget införs i 

samarbetet, bör göra någon form av analys av den gemensamma relationen. Parterna 

bör i en sådan analys inte bara diskutera det som i dagsläget kännetecknar relationen, 

utan eftersom relationers karaktär kan förändras över tiden bör de även ha framtiden i 

åtanke. Att redan i ett tidigt skede reflektera över vad som kan komma att behövas i 

fråga om information några år framöver i tiden torde, enligt vår mening, betydligt öka 

förutsättningarna för att uppnå en lyckad ekonomistyrning under relationens hela 

livscykel. Detta eftersom den grund som genom ekonomisystemet läggs för 

informationsinsamling då kan utformas så att den, på ett inte alltför kostsamt och 

tidsödande sätt, kan byggas ut till ett mer omfattande ekonomisystem om så skulle bli 

nödvändigt i framtiden.  

 

6.5.2 Organisation  

För att verksamheten inom en relation redan från start ska kunna föras i riktning mot 

samarbetets mål bör parterna, enligt vår mening, snabbt försöka få till stånd någon 

form av ledningsenhet, med auktoritet att fatta beslut rörande den interorganisatoriska 

ekonomistyrningen. Formen för ledningen av relationen bedömer vi som mindre 
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viktig, det väsentliga är snarare att parterna redan i ett tidigt skede inrättar någon slags 

ledning, så att det blir möjligt att fatta klara och tydliga beslut rörande 

ekonomistyrningen. Genom ett gemensamt inrättande av en ledningsenhet för 

relationen blir det möjligt att komma till rätta med ett av de övergripande problemen 

inom interorganisatorisk ekonomistyrning, nämligen avsaknaden av en självklar 

ledning.  

 

Om det av någon anledning inte är möjligt att införa en gemensam ledning, t.ex. som 

en följd av parternas rädsla för att behöva ge avkall på det egna företagets 

självständighet, kan ett omfattande kontrakt vara en alternativ väg att gå. Detta 

eftersom upprättandet av kontrakt enligt Stinchcombes (1985) resonemang i viss mån 

kan sägas ge en relation vissa drag av en hierarki, samtidigt som det är möjligt för de 

enskilda företagen att behålla sin autonomi. Vi menar att det är rimligt att anta att ju 

större beroendet mellan parterna är och ju mer som sätts på spel i samarbetet, desto 

större kommer behovet av att inom relationen kunna försäkra sig om att ingen av 

parterna gör något som kan skada samarbetet att bli. Detta är något som bland annat 

kan uppnås genom att i ett kontrakt införa sanktionsmöjligheter. För samarbeten som 

har en stor betydelse för de enskilda företagen torde således kontraktsskrivandet bli 

tämligen omfattande, såvida inte företagen, genom att i högre utsträckning integreras 

med varandra, bildar en struktur med mer inslag av hierarki. 

 

I samband med organisationsrelaterade frågor vill vi även nämna att vi tror att det är 

viktigt att i interorganisatoriska relationer redan på ett tidigt stadium införa rutiner för 

informationsinsamling och uppföljning, även om all information inte används i 

början. Detta för att det i ett senare skede av relationen ska bli möjligt att på ett inte 

alltför dyrt och tidsödande sätt göra den interorganisatoriska ekonomistyrningen mer 

omfattande. Att införa nödvändiga rutiner för informationsinsamling torde 

underlättas ifall parterna gör en sådan analys av relationens framtida 

informationsbehov som omtalades i ovanstående avsnitt. 



Interorganisatorisk ekonomistyrning – en avslutande diskussion 

 112

6.5.3 Öppenhet 

Med tanke på att öppenhet med kostnadsinformation tycks vara viktig för att 

möjliggöra kostnadsreduktioner (Kulmala et al, 2002) och utbytet av 

kostnadsinformation mellan samarbetsparter i interorganisatoriska relationer oftast är 

otillräcklig (Kulmala & Varis, 2001), menar vi att det vid utformning av 

interorganisatorisk ekonomistyrning är viktigt att reflektera över i vilken utsträckning 

samarbetsparterna ska dela sådan information med varandra. I likhet med Lamming et 

al (2001) menar vi att behovet av öppenhet i en relation kan förändras över tiden och 

att behovet av informationsutbyte kan variera mellan de olika aktiviteter som 

genomförs inom ramen för samarbetet. Inom en relation torde det därför vara 

fördelaktigt att redan på ett tidigt stadium diskuterar vilken slags information som det 

kommer att vara nödvändigt att dela inom samarbetet för att bästa möjliga resultat ska 

kunna uppnås. Detta gör det möjligt att redan i ett tidigt skede upptäcka om något av 

företagen ser det som problematiskt att lämna ut nödvändig information, vilket annars 

är något som skulle kunna ställa till problem för relationen i ett senare skede.  

 

Enligt Kulmala et al (2002) är en av de främsta anledningarna till att dela information 

med sina samarbetsparter att det ska vara möjligt att genomföra gemensamma 

förbättringar. I likhet med dessa tankegångar menar vi att det i 

produktutvecklingsprojekt, liknande det studerade projektet, kan vara nödvändigt att 

parterna har en viss öppenhet avseende sina specialkunskaper, för att det ska vara 

möjligt att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Som berördes i det föregående 

kapitlet tror vi dock att utelämnande av sådan kunskap som är relaterad till företagens 

kärnkompetens och konkurrenskraft kan upplevas som ganska riskabelt. För att 

uppnå bästa möjliga resultat menar vi dock att denna problematik måste övervinnas, 

vilket exempelvis kan göras genom att avtala om sekretess.  
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Vi anser således att det inte bara är viktigt att det finns en öppenhet om kostnader, 

utan menar att det i vissa interorganisatoriska relationer även kan vara nödvändigt 

med en relativt stor öppenhet när det gäller respektive företags kompetenser. I 

samband med öppenhet vill vi avslutningsvis påpeka att vi menar att utelämnande av 

mycket information inte har något värde i sig, utan att det informationsutbyte som 

sker bör vara selektivt och endast röra sådan information som kan tillföra relationen 

något. 

 

6.5.4 Information  

Det torde vid det här laget vara bekant att ekonomistyrning bygger på bearbetning 

och analys av information. Behovet av information beror följaktligen på vilken slags 

styrning som eftersträvas, vilket innebär att olika ekonomiska styrsystem kräver olika 

information. (Samuelson, 1993) Då parterna i en interorganisatorisk relation med 

största sannolikhet har olika styrsystem innebär således detta att de även kan ha olika 

informationsbehov. Som en följd av att ekonomistyrning baseras på information krävs 

att samtliga parter får sitt informationsbehov rörande relationen tillgodosett för att de 

ska kunna ha en egen tillfredsställande ekonomistyrning. Vid utformning av 

interorganisatoriska informationssystem menar vi därför att det bör läggas stor vikt 

vid att utforma det gemensamma ekonomisystemet på ett sådant sätt att det, om 

möjligt, säkerställer alla inblandade parters informationsbehov. 

 

6.5.5 Avvägning mellan kostnad och nytta 

Även om verksamheten inom ramen för en interorganisatorisk relation blir mer 

omfattande och komplex, eller på annat vis ändrar karaktär, är det kanske inte i alla 

lägen lönt att förändra den interorganisatoriska ekonomistyrningen, eftersom sådana 

förändringar kan komma att kosta mer än vad de tillför relationen. På samma sätt som 

Cooper (1988) menar att det vid val av kalkylsystem är nödvändigt att göra en 
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avvägning mellan den extra nytta och kostnad som är förknippad med ett visst 

kalkylsystem, menar vi därför att det vid utformning av interorganisatorisk 

ekonomistyrning är nödvändigt att göra en avvägning mellan den nytta och kostnad 

som är förknippad med ett visst ekonomisystem.  

 

 

6.6 Behövs nya tekniker? 

Som avslutning på uppsatsen finner vi det lämpligt med en kort reflektion över 

behovet av nya tekniker inom interorganisatorisk ekonomistyrning. Som nämndes i 

referensramen är Tomkins (2001) av den meningen att det inte är nödvändigt att 

utveckla några nya metoder för ekonomistyrning av interorganisatoriska relationer. 

Den uppfattningen delas dock inte av Cullen et al (1999), som istället tror att det 

kommer att bli nödvändigt med nya ekonomistyrningstekniker inom 

interorganisatoriska relationer. Skillnaden mellan dessa båda åsikter tycks stor, men vi 

är emellertid inte säkra på att skillnaden dem emellan är så stor som den till en början 

kan verka. Vi tror snarare att det delvis rör sig om en semantisk fråga, nämligen vilken 

innebörd vederbörande lägger i ”ny”. 

 

Det är onekligen så att vissa nya ekonomistyrningsbegrepp, t.ex. ”open book 

accounting”, har vuxit fram i samband med det tilltagande intresset för 

interorganisatoriska organisationsformer. Dessa metoder förekommer framför allt i 

samband interorganisatoriska relationer och skulle eventuellt kunna betraktas som nya 

tekniker inom ekonomistyrningen, vilket därmed skulle styrka påstående av Cullen et 

al (1999). Frågan är emellertid hur pass nytt open book accounting verkligen är. Att 

använda sig av kostnadsinformation i syfte att försöka hitta möjligheter till att sänka 

kostnader är i sig inget nytt, utan det nya kan istället sägas vara sammanhanget och 

appliceringen på en relation mellan företag. Enligt vår mening är således denna ”nya” 

metod i själva verket en välkänd teknik, men tillämpad i en ny kontext. Mot denna 
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bakgrund verkar därför Tomkins (2001) ha rätt i att inga nya tekniker är nödvändiga 

för att klara av ekonomistyrningen i interorganisatoriska relationer.  

 

6.6.1 Nya metoder på företagsnivå 

Frågan om nya metoder behövs eller inte vid ekonomistyrning av interorganisatoriska 

relationer skulle även kunna tolkas på ett annat sätt, nämligen som en fråga om ifall 

det i en relation kommer att vara nödvändigt att införa för parterna nya metoder. 

Tolkas frågan på detta sätt rör det sig således inte om teoretiskt nya tekniker för 

ekonomistyrning, utan om metoder som är nya för de inblandade företagen. Betraktas 

frågan på företagsnivå menar vi att det i många fall, bland annat i det studerade 

samarbetet, kan vara nödvändigt att införa nya metoder för ekonomistyrning. Vi tror 

att den ekonomistyrning som används i respektive företag, och som där är tillräcklig 

för att styra verksamheten, i många fall inte är tillräcklig för att styra och koordinera 

den större och mer komplexa verksamhet som kan uppstå genom ett samarbete. En 

sådan situation är troligtvis vanligare då de inblandade företagen är relativt små och 

tidigare har klarat sig med mycket lite ekonomistyrning och som en konsekvens därav 

kanske saknar tillräcklig kompetens, t.ex. när det gäller kalkylering. I sådana fall menar 

vi att det kan komma att bli nödvändigt för de inblandade företagen att införa 

metoder som de tidigare inte har använt inom ekonomistyrning.  
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Intervjuguide 
 

Om företaget 

 

Kan du berätta lite kort om XXs verksamhet? 

- vad har ni för produkter? 

- anställda, omsättning  

- kärnkompetens 

- största kunder; försäljning inom Sverige eller mycket export 

 

Hur ser konkurrenssituationen ut? 

 

Om samarbetet allmänt 

 

Kan du berätta lite om samarbetet? 

- vad är syftet med samarbetet? 

- vad omfattar det; bara utveckling eller på sikt även produktion? 

- tidsperspektiv 

 

Hur uppstod samarbetet med X, Y och Z? 

- tidigare relation till varandra? 

- vem tog initiativ till samarbetet? 

 

Hur kom det sig att ni valde att inleda det här samarbetet? 

- gjorde ni någon bedömning av samarbetets lönsamhet innan ni inledde 

samarbetet, eller spelade andra faktorer in? 
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Vad är er roll i samarbetet? 

- något utöver produkten? 

 

Hur är samarbetet organiserat? (ledning) 

- hur sköts koordineringen? 

- träffas ni regelbundet eller sker den mesta kontakten via telefon? (sporadisk 

eller kontinuerlig kontakt) 

- hur tas beslut i samarbetet? Har alla lika stort inflytande? 

- regleras mycket av samarbetet genom kontrakt eller skulle du snarare säga att 

det bygger på personliga kontakter? Vilka delar av samarbetet har ni slutit avtal 

om ? 

 

Hur tycker du att samarbeten av den här typen fungerar? Anser du att det finns några 

särskilda områden som kan vara problematiska och som bör få extra uppmärksamhet? 

 

Upplever du det som känsligt att lämna de andra företagen insyn i sådan kunskap som 

är del av er kärnkompetens? 

 

Hur stor betydelse har samarbetet för XX? 

- hur stor del av era resurser går till samarbetet; tidsmässigt/kostnadsmässigt? 

- hur stor del av omsättningen går till det här projektet? 

 

Hur ser marknaden för bränslecellskompressorer ut? 

- Konkurrens 

- Kunder, efterfrågan 

- Förväntad utveckling av marknaden 
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Hur tror du det kommer att se ut framöver, tror du att bränslecellskompressorn 

kommer få ett större utrymme i er framtida verksamhet? 

 

Marknadsföring och prissättning 

 

Vad gör ni i dagsläget för att marknadsföra er? 

- vem sköter marknadsföringen; har ni ett gemensamt ansvar för 

marknadsföringen? 

 

Har ni någon uppfattning om priset på den produkt ni marknadsför?  

- vad baseras den uppskattningen på? 

- har ni på något sätt jobbat gemensamt för att nå en viss prisnivå? Hur? 

- har ni kommit överens om någon gemensam vinstmarginal eller har varje part 

fått sätta sitt eget pris på den del de bidrar med? 

 

Vem kommer sälja produkten?  

- är det också de (som säljer) som kommer äga produktlösningen? 

- hur kommer denne ersätta de båda andra parterna? (vinstdelning) 

 

Har ni genomfört några gemensamma investeringar i samarbetet eller haft några 

gemensamma kostnader? Hur fördelas i så fall dessa?  

 

Kalkylering och kostnader 

 

Hur går ni tillväga för att beräkna era kostnader inom X? 
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Har ni gjort någon gemensam kalkyl eller kostnadsberäkning för samarbetsprojektet? 

Hur? 

- har ni satt några gemensamma gränser för vad utvecklingen av 

bränslecellskompressorn får kosta? 

- har ni någon insyn i hur de andra företagen beräknar sina kostnader? 

- upplever du det som ett problem att ni beräknar era kostnader på olika sätt? 

- delar ni intern kostnadsinformation (som rör det här projektet) med varandra? 

Ser du några risker/fördelar med detta? 

 

Det statliga bidraget som ni har fått och sökt, hur fungerar det? 

 

Hur och via vem fördelas detta bidrag mellan bolagen? 

 

Hur gick det till när ni sökte det statliga bidraget? 

- gjorde ni en gemensam bedömning av vad projektet skulle kosta, eller gjorde 

varje företag en kostnadsbedömning på egen hand och sen summerades dessa 

kostnader? 

- om gemensam bedömning: hur pass detaljerad var kostnadsbedömningen, 

rörde det sig om beräkningar eller snarare om relativt grova uppskattningar? 

 

Tar ni ut samma timkostnad för arbetet som rör bränslecellskompressorn? 

 

Vad händer om ett företag skulle få mycket högre kostnader för att utveckla sin del av 

bränslecellskompressorn än vad ni räknade med när bidraget söktes? Skillnad: eget 

vållande alternativt förändrade förutsättningar.  

 

Är det stora skillnader i företagens kostnader för utvecklingsprojektet? Hur 

kompenseras de för detta? 
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Beroende på hur bidraget fördelas: Vad händer om ett av företagens 

utvecklingskostnader blir lägre än förväntat? Kommer de själva få behålla den 

mellanskillnaden, eller kommer alla de inblandade företagen gynnas av detta?  

 

I vilken utsträckning tar ni hänsyn till kostnader och ekonomiska aspekter i det 

gemensamma utvecklingsarbetet? 

 

Budgetering och planering 

 

Har ni någon gemensamt utvecklad plan för samarbetets framtid? 

 

Har ni någon form av gemensam budgetering för samarbetet eller har ni någon annan 

form av avstämning mellan företagen? 

- tidplan, deadlines etc? 

- vilken insyn har ni i de andra företagens budgetar och planering, vet ni hur 

mycket tid och resurser de kan och har för avsikt att avsätta till projektet?  

 

Planerar ni att genomföra några gemensamma investeringar inom ramen för 

samarbetet? 

 

Hur följer ni upp samarbetet? 

- uppföljning och kontroll av kostnadsutvecklingen etc/ kontinuerlig jämförelse 

av de i förväg uppskattade kostnaderna och den aktuella kostnadsutvecklingen i 

respektive företag? 

- nyckeltal? 

 

Anser du att ni får tillräckligt med information om samarbetet för att ni ska kunna 

planera och budgetera för er egen verksamhet på ett bra sätt? 
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Har er ekonomiska planering, budgetering och redovisning påverkats av samarbetet? 

Hur? 

- har ni behövt ändra några av era rutiner när det gäller kalkylering eller 

budgetering sedan samarbetet inleddes? 

- är det några nya ekonomiska aspekter som du upplever har blivit aktuella i 

samband med samarbetet eller några som har fått ökad betydelse? 

 

 

 


