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Förord 
 
Denna studie är genomförd med hjälp av AstraZeneca AB i Södertälje och är vår 
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Summering 

Titel: Hur kan incitament hantera interorganisatoriska osäkerheter i en 
leverantörsrelation? - En fallstudie av AstraZeneca 

Författare: Christopher Fonseka och Jesper Ny 

Handledare: Fredrik Tell 

 
Bakgrund: Efter en litteratursökning har vi uppmärksammat att forskning kring 
leverantörsrelationer existerar, men däremot är bristfällig när det kommer till kopplingen 
mellan incitament, interorganisatorisk styrning och osäkerheter. Att studera detta samband 
är därför av intresse för oss eftersom det bidrar till den akademiska forskningen inom 
interorganisatorisk styrning. Detta genom att införa en infallsvinkel på incitament, då vår 
teoretiska härledning menar att incitament hanterar osäkerheter i en leverantörsrelation. 
 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva vilka interorganisatoriska osäkerheter som 
köparen upplever i en leverantörsrelation samt vilken effekt osäkerheterna har i 
leverantörsrelationen. Syftet är även att beskriva hur köparen med incitament hanterar 
interorganisatoriska osäkerheter i en leverantörsrelation. 
 

Genomförande: Genom att kombinera en teoretisk osäkerhetsmodell med kvalitativa 
intervjuer har en jämförande fallstudie av leverantörsrelationerna till Arcadia, Nexus och 
Valhalla genomförts för att besvara syftet.  
 

Slutsats: Uppsatsen bekräftar att det finns fyra olika typer av osäkerheter i en 
leverantörsrelation, vilka är uppgiftsosäkerhet, uppgiftsberoende, osäkerheter i 
omgivningen och relationell stabilitet. Effekten av dessa osäkerheter härleds i en teoretisk 
osäkerhetsmodell som även empiriskt bekräftas. I de studerade leverantörsrelationerna 
identifieras även olika incitament som hanterar osäkerheter som köparen upplever i en 
leverantörsrelation.   
 

Nyckelord: Leverantörsrelation, styrning, osäkerheter, incitament 
  



   

 
  



   

Abstract 

Title: How can incentives handle interorganizational uncertainties in a supplier 
relationship? - A case study of AstraZeneca 

Authors: Christopher Fonseka and Jesper Ny 

Supervisor: Fredrik Tell 
 

Background: After a literature review we discovered that research about supplier 
relationships exists, but that the connection between incentives, interorganizational controls 
systems and uncertainties is absent. To study this connection is therefore in our interest 
because it contributes to academic research in the field of interorganizational control 
systems. This is because incentives bring a new perspective to the connection between 
interorganizational control systems and uncertainties.  
 

Purpose: The purpose of this study is to describe which interorganizational uncertainties 
a buyer experiences within a supplier relationship and how the uncertainties affect the 
supplier relationship. The purpose of the study is also to describe how a buyer can handle 
interorganizational uncertainties with incentives. 

 
Completion: A comparative analysis of the supplier relationships to Arcadia, Nexus and 
Valhalla was achieved by combining a theoretical uncertainty model and qualitative 
interviews. 
 

Conclusions: The study confirms that there are four different types of uncertainties in a 
supplier relationship, which are task uncertainty, task interdependency, environmental 
uncertainties and relational stability. The effect of the uncertainties in a relationship is 
derived in a theoretical uncertainty model and is also empirically confirmed. The study 
furthermore identifies incentives that handle uncertainties the buyer experiences in a 
supplier relationship. 
 

Keywords: Supplier relationship, control systems, uncertainties, incentives  
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1. Inledning 
 
Det finns en stor mängd litteratur kring relationer mellan organisationer; 
leverantörsrelationer, joint ventures och strategiska allianser är tre exempel på 
interorganisatoriska relationer där ett samarbete mellan organisationer ingås i syfte att 
uppnå mer än vad den enskilda organisationen kan åstadkomma ensam. Genom att ingå i en 
interorganisatorisk relation ökar organisationens konkurrensfördelar och leder även till att 
organisationens operativa resultat ökar, det vill säga att nå de strategiska målen för den 
operativa verksamheten (Arino, 2001).  
 
Trots att interorganisatoriska relationer leder till ökade konkurrensfördelar och ökar 
organisationens operativa resultat har studier uppmärksammat att interorganisatoriska 
osäkerheter1 påverkar leverantörsrelationer och är problematiska att hantera (Pernot & 
Roodhooft, 2014). En osäkerhet identifieras när utfallet av en händelse är okänt samtidigt 
som distributionen av utfallen också är okända (Meltzer, 1982). Osäkerheterna i en 
leverantörsrelation kan exempelvis vara osäkerheter i omgivningen. Osäkerheter behöver 
hanteras genom interorganisatorisk styrning eftersom osäkerheterna annars kan leda till att 
köparen inte uppnår sina strategiska mål. (Dekker, 2004: Pernot & Roodhooft, 2014) 
Interorganisatorisk styrning2 handlar om att påverka beteendet på en partner i en 
interorganisatorisk relation för att uppnå organisationens strategiska mål (Das & Teng, 
2001). I linje med att antalet interorganisatoriska relationer ökar har studier visat att 
organisationer påverkar varandras planering- och styrningsprocesser. Studier visar 
dessutom att interorganisatoriska relationer som är problematiska att hantera även 
misslyckas i många fall (Hitt m.fl., 2002: Dekker, 2004). För att undvika att 
interorganisatoriska relationer misslyckas visar sig användningen av styrning allt viktigare 
(Dekker, 2004). 
 
Incitament är en central del inom styrning och används för att öka motivationsnivån på 
individer som är anställda i en organisation. Incitament kan innebära belöningar som är 
kopplade till en individs prestationer och resultat. Incitament är viktiga eftersom incitament 
motiverar organisationens individer att sträva efter de uppsatta målen. Incitament kan 
identifieras som antingen monetära eller icke-monetära incitament. (Merchant & Van der 
Stede, 2012) Incitament kan skapa interaktioner mellan organisationer, som Dekker (2004) 

                                                
1 I fortsättningen förkortas interorganisatoriska osäkerheter till enbart osäkerheter. 
2 I fortsättningen förkortas interorganisatorisk styrning till enbart styrning.  



2 

menar ökar tillitsnivån mellan organisationerna. I samband med att en ökad tillit även ökar 
kommunikationsflödet mellan 
organisationer (McEvily och Marcus, 2005), menar vi att det finns en teoretisk koppling 
mellan incitament och osäkerheter.  

1.1 Problemdiskussion 
 
I leverantörsrelationer kan köpare och leverantörer ha olika viljor och mål med relationen 
som inte överensstämmer med varandra. Köpare och leverantörer kan till exempel ha 
övergripande mål för deras respektive organisation men även egna mål med relationen och 
att organisationerna dessutom har olika syn på hur målen ska uppnås. Att målen mellan 
köpare och leverantör skiljer sig är en av anledningarna till att leverantörsrelationer är 
problematiska för köpare att hantera. I samband med detta kan osäkerheter i 
leverantörsrelationen ur köparen perspektiv identifieras. Det kan exempelvis innebära att 
leverantörens produktion är för komplex för köparen att förstå eller att förändringar på 
marknaden påverkar relationen. Osäkerheterna påverkar slutligen leverantörsrelationens 
operativa resultat och kan innebära att de strategiska mål köparen satt upp inte uppnås. 
Detta innebär att köparen behöver hantera dessa osäkerheter med hjälp av styrning för att 
enklare uppnå sina strategiska mål. (Pernot & Roodhooft, 2014) 

 
Efter en litteratursökning har vi uppmärksammat att forskning kring leverantörsrelationer 
existerar, men däremot är bristfällig när det kommer till kopplingen mellan incitament, 
styrning och osäkerheter. Att studera detta samband är därför av intresse för oss eftersom 
det bidrar till den akademiska forskningen inom styrning. Detta genom att införa en 
infallsvinkel på incitament, då vår teoretiska härledning menar att incitament hanterar 
osäkerheter i en leverantörsrelation. 

1.2 Syfte  
 
Syftet med denna studie är att beskriva hur en köpare kan hantera osäkerheter i en 
leverantörsrelation med hjälp av incitament. Utifrån empiriska undersökningar och en 
jämförande flerfallsstudie av leverantörerna Arcadia, Nexus samt Valhalla har vi som syfte 
med studien att besvara följande frågeställningar: 
 

• Vilka osäkerheter upplever köparen i en leverantörsrelation?  
• Vilken effekt har osäkerheter i en leverantörsrelation?  
• Hur kan köparen med incitament hantera osäkerheter i en leverantörsrelation? 



3 

1.3 Avgränsning 
 
I denna studie avgränsar vi oss till enbart köparens perspektiv i en leverantörsrelation. 
Leverantörens perspektiv utelämnas då det inte överensstämmer med studiens syfte att 
beskriva hur köpare kan använda sig av incitament för att hantera osäkerheter i en 
leverantörsrelation. Vi menar att leverantörens åsikter och upplevelser om de osäkerheter 
köparen upplever inte påverkar det faktum att köparen fortfarande upplever osäkerheter i 
relationen mellan dem. Vi avgränsar oss därför till hur köparen kan hantera de osäkerheter 
denne upplever i en leverantörsrelation och utelämnar leverantörens perspektiv.   
 
Vi begränsar oss till att enbart studera leverantörsrelationer även för att det är en av de 
vanligast förekommande interorganisatoriska relationer (Alter & Hage, 1993) och därmed 
mest åtkomlig för insamling av empiri. Att även studera andra interorganisatoriska 
relationer som joint ventures och strategiska allianser skulle leda till en alltför omfattande 
studie och kunna resultera i flera olika svar.  
 
Vi inriktar oss på enbart en organisation, AstraZeneca AB3. Vi använder oss av enbart 
AstraZeneca som fallföretag då det är en global organisation. På grund av AstraZenecas 
storlek och globala utsträckning kan organisationen därför ses som representativ till flera 
andra stora organisationer. Vi begränsar oss även till att studera leverantörsrelationerna 
utifrån personer som dagligen arbetar med relationerna på en strategisk eller operativ nivå 
och intervjuar personer som i sitt dagliga arbete interagerar och upplever osäkerheter i de 
valda leverantörsrelationerna.  
  

                                                
3 I fortsättningen enbart AstraZeneca 
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1.4 Disposition 
 

  

 
 I teorikapitlet förklaras först begreppen interorganisatiska relationer och 
 interorganisatorisk styrning. Sedan leds läsaren in i osäkerhetsmodellen och vi beskriver vad 
 modellen består av. Osäkerhetsmodellen används sedan som ett teoretiskt ramverk i uppsatsen. 
 

 

Kapitel 2 

Teori 

 
 I metodkapitlet beskrivs varför en kvalitativ undersökningsstrategi med deduktiv ansats 
 används samt de metodologiska överväganden när vi använder systemteoretisk  
 undersökningsmetod och valet av jämförande fallstudie som design. Vi beskriver även vår 
 analysmodell som kritik mot tillvägagångssättet och etiska aspekter 

 

Kapitel 3 

Metod 

 
 I empirikapitlet beskrivs översiktligt om läkemedelsbranschen, fallföretaget AstraZeneca 
 och mer ingående om de tre leverantörsrelationer som studeras. 
 
 
 

Kapitel 4 

Empiri 

 
 I analyskapitelet analyseras och jämförs de tre leverantörsrelationerna utifrån den 
 osäkerhetsmodell som presenteras i teorikapitelet. Vi identifierar vilka osäkerheter köparen 
 upplever i leverantörsrelationerna och vilka incitament- och styrningsmetoder som används för 
 att hantera osäkerheterna. 
 

Kapitel 5 

Analys 

 
 I slutsatsen beskrivs svaren på våra frågeställningar. Vi kommer fram till att det finns fyra 
 olika typer av osäkerheter en köpare upplever och att de kan hanteras genom incitament som 
 delaktighet, ansvar och monetära straff. Studies kunskapsbidrag sammanfattas och 
 det förs även en diskussion om hur forskningen kan gå vidare utifrån vår studie.  
 

Kapitel 6 

Slutsats 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 interorganisatoriska relationer 
 
En definition av interorganisatoriska relationer är den från Olivers (1990) artikel, där hon 
definierar interorganisatoriska relationer som uthålliga transaktioner, flöden och kopplingar 
som sker inom eller mellan två organisationer i samma miljö. Oliver (1990) nämner även 
precis som Arino (2001) att en organisations operativa resultat ofta är beroende av sina 
kopplingar till andra organisationer och att det är extremt viktigt att organisationer hanterar 
sina interorganisatoriska relationer.  
 
Det finns flera olika typer av interorganisatoriska relationer, bland annat strategiska 
allianser, joint ventures och leverantörsrelationer. I denna studie fokuserar vi enbart på 
leverantörsrelationer och nedan beskrivs varför en leverantörsrelation inleds och hur 
leverantörsrelationer utvärderas.  
 
Anledningarna till att i ett första steg inleda en leverantörsrelation är utifrån en köpares 
perspektiv att de är i behov av expertis och resurser samt att köparen samtidigt är pressad 
att vara effektiv och anpassningsbar i sin omgivning (Dyer & Singh, 1998). Genom att 
exempelvis öka sin expertis och antalet resurser med hjälp av att inleda en 
leverantörsrelation kan organisationens konkurrensfördelar och operativa resultat öka 
(Arino, 2001). 
 
Att utvärdera och bestämma hur framgångsrik en leverantörsrelation är har länge varit ett 
problem som forskare funnit intressant (Brown m.fl., 1995). Några av de variabler forskare 
tittar på när de utvärderar leverantörsrelationer är hur mycket information organisationerna 
i leverantörsrelationen delar med varandra, samt vilka ekonomiska fördelar de får av 
varandra (Oliver, 1990).  
 
Om en köpare och leverantör kan interagera över en längre tid ger det dem möjligheter att 
utvärdera varandras attityder och beteendemönster gentemot varandra. Om det visar sig att 
attityder och beteenden från köpare och leverantör fungerar tillsammans är det sannolikt att 
de båda investerar i relations-specifika tillgångar och börjar titta på andra möjligheter att 
fördjupa relationen mellan dem som kan leda till en framgångsrik leverantörsrelation. 
(Anderson & Weitz, 1992; Haugland, 1999; Oliver, 1990)  
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2.2 Interorganisatorisk styrning 
 
Ekonomisk styrning påverkar enligt Nixon och Burns (2005) en organisations interna 
beslutsfattande i försök att uppnå strategiska mål. Skillnaden mellan den ekonomiska 
styrningen och interorganisatorisk styrning är att den senare handlar om att påverka 
beteendet i en interorganisatorisk relation på ett sätt så att det överensstämmer med det 
önskade utfallet (Das & Teng, 2001). För att förstå begreppet interorganisatorisk styrning 
ytterligare menar Smith m.fl. (1995) att styrning delas upp i formell och informell styrning. 
Formell styrning består av kontraktuella skyldigheter och kontrollmekanismer som 
exempelvis ska styra beteendet hos de anställda. Dessa främjar samarbete och kan bli 
uppdelat i resultat- och beteendestyrning. Informell styrning, som även kan kallas social 
styrning, är däremot mer relaterat till informella kulturer och system som ämnar skapa eget 
tänkande.  Resultat, beteende- och social styrning är alla användbara för att hantera 
osäkerheter mellan olika organisationer. (Ouchi, 1979) 

2.3 Osäkerhetsmodellen 
 
Vi använder oss av Pernot och Roodhoofts (2014) osäkerhetsmodell som underlag för vår 
teoretiska referensram. Modellen är baserad på en leverantörsrelation och beskriver 
teoretiskt vilka osäkerheter en köpare upplever i en leverantörsrelation och vilken effekt 
osäkerheterna har i relationen. Osäkerheter påverkar i sin tur riskerna i relationen. Både 
osäkerheter och risker kan hanteras av styrning. Köparens styrning och de osäkerheter och 
risker som upplevs har en direkt koppling till det operativa resultatet. Uppnår inte 
leverantörsrelationen det önskade operativa resultatet kommer köparen anpassa sin styrning 
ytterligare till osäkerheterna och riskerna. (Pernot & Roodhooft, 2014)  
 
En risk handlar om osäkra händelser där utfallet är okänt. Däremot är distributionen av 
utfallen kända och grundar sig på vetenskapliga belägg i form av kalkyler eller statistik. En 
risk kan exempelvis gälla en omgång roulette där spelaren inte vet var kulan kommer 
hamna, men vet var kulan kan hamna och kan matematisk räkna ut risken till förlust. 
Skillnaden med en osäkerhet är att även distributionen av utfallen är okända, vilket innebär 
att vetskapen kring potentiella utfall saknas. Ett exempel på en osäkerhet kan vara utfallet 
på ett europeiskt krig, eftersom utfallet på ett krig är okänt samtidigt som det inte går att 
basera potentiella utfall på kriget genom kalkyler eller tidigare statistik. (Meltzer, 1982)  
 
Vi modifierar osäkerhetsmodellen genom att addera en variabel och menar att osäkerheter 
kan hanteras genom olika typer av incitament. Osäkerheter beror enligt Pernot och 
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Roodhooft (2014) bland annat på bristen av kommunikation och engagemang i 
leverantörsrelationen. Dekker (2004) menar även att kontinuerliga interaktioner mellan 
organisationer skapar tillit. Eftersom det går att identifiera interaktioner utifrån incitament 
som exempelvis feedback (Ashton, 1990) menar vi att det finns teoretiskt belägg för att 
incitament skapar motivation och bygger tillit. 
Tillit ökar kommunikationsflödet mellan organisationer (McEvily & Marcus, 2005) därför 
menar vi även att det finns belägg för att incitament hanterar osäkerheter, eftersom 
kommunikation och engagemang är avgörande faktorer i osäkerheterna relationell stabilitet 
och beroendeförhållande.  
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2.3.1 Presentation av osäkerhetsmodellen 
  
 

 
 
 

Risker 
Leveransrisk 
Relationsrisk 

Osäkerheter 
Uppgiftsosäkerhet 

Beroendeförhållande 
Osäkerheter i omgivningen 

Relationell stabilitet 

Operativt resultat 

Passform 

Incitament 
Monetära incitament 

Icke-monetära incitament 

Interorganisatorisk styrning 
Formell styrning 
Informell styrning 

Figur 1: Osäkerhetsmodellen, av författarna 
(Inspiration från Pernot & Roodhooft, 2014)  
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2.3.2 Osäkerheter 
 
I en leverantörsrelation upplevs det fyra olika typer av osäkerheter, vilka är 
uppgiftsosäkerhet, beroendeförhållande, osäkerhet i omgivningen och relationell stabilitet. 
Dessa fyra osäkerheter ligger till grund för de risker som upplevs inom en 
leverantörsrelation. De två riskerna som upplevs delas upp i leverans- och relationsrisk. 
(Pernot & Roodhooft, 2014)  
 
Uppgiftsosäkerhet 

 
Galbraith (1977) definierar uppgiftsosäkerhet som skillnaden mellan den information som 
krävs för att utföra en uppgift och den information organisationen redan har (Galbraith, 
1977). Uppgiftsosäkerheten kan sedan delas upp i två delar, komplexitet och variabilitet. 
Komplexitet handlar om huruvida en uppgift kan utföras med hjälp av kända rutiner eller 
om uppgiften kräver vidare analys innan den genomförs. (Blili m.fl., 1998) Ett exempel på 
detta är att produktionen av tabletter ofta sker med hjälp av kända rutiner och att 
komplexiteten därför är låg jämfört med forskning av nya läkemedel som kräver vidare 
analyser innan de produceras och komplexiteten därför är hög. Variabilitet handlar däremot 
om hur upprepbar uppgiften är (Perrow, 1970).  Komplexitet och variabilitet avgör hur 
mycket information som krävs för att utföra en uppgift. Om uppgiften är av hög 
komplexitet och hög variabilitet kräver uppgiften mer information, styrning och hjälp för 
att bli avklarad (Blili m.fl., 1998). Inom leverantörsrelationer handlar uppgiftsosäkerhet 
framförallt om komplexiteten i den levererade produkten och tillverkningsprocessen, men 
även värdet som tillförs av den levererade produkten (Pernot & Roodhooft, 2014). 
Uppgiftsosäkerhet kan genom Pernot och Roodhooft (2014) samt Meltzers (1982) 
definitioner tolkas som en osäkerhet främst på grund av att en köpare inte kan veta 
huruvida värdet av den levererade produkten kommer förändras i framtiden och vilken 
effekt det kommer att resultera i.  
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Beroendeförhållande 
 
Forskare inom styrning har länge undersökt förhållandet mellan köpare och leverantör i en 
relation och deras beroende av varandra (Heide, 1994). För att skapa ett transaktionellt 
värde mellan organisation i en interorganisatorisk relation kan organisationerna dela 
resurser med varandra, bestämma arbetsuppgifter åt varandra och komma överens om 
arbetsfördelningen. Som resultat skapar organisationen ett beroendeförhållande i den 
interorganisatoriska relationen, eftersom organisationerna enas om vilka uppgifter 
respektive organisation ska utföra. För att utföra dessa uppgifter krävs samordning mellan 
organisationen.  
 
Beroendeförhållandet existerar när organisationerna i en interorganisatorisk relation 
behöver varandra för att uppnå sina strategiska mål. Beroendeförhållandet kan även variera 
för olika interorganisatoriska relationer och kan beroende på relation innebära att endast 
mindre samordning krävs och i andra fall där det finns ett stort behov för kommunikation 
och gemensambeslutfattning kräva mer samordning. Till exempel identifieras 
beroendeförhållandet i en leverantörsrelation av den samordning som krävs av en köpare 
och leverantör för att byta resurser med varandra. I ett annat fall kan beroendeförhållandet 
identifieras i interorganisatoriska relationer där en mer komplex samordning krävs. Ett 
exempel på ett fall som kräver mer komplex samordning är i en interorganisatorisk relation 
där organisationen arbetar tillsammans för att lära sig nya saker och utveckla nya 
teknologier. Beroendeförhållandet kräver att organisationerna skapar justeringar och 
anpassar sig efter varandra. Beroendeförhållandet identifieras därför som en osäkerhet 
eftersom organisationerna inte kan veta hur de behöver anpassa sig i framtiden och vilka 
problem det kommer att innebära. (Dekker, 2004) 

 
Osäkerheter i omgivningen och relationell stabilitet 

 
Osäkerheter i omgivningen handlar om marknadsosäkerheter och ovissheten om framtida 
osäkerheter. Marknadsosäkerheter i en leverantörsrelation kan bland annat innebära antalet 
alternativa leverantörer på marknaden, lagar och andra framtida oförutsedda 
marknadsosäkerheter. (Pernot & Roodhooft, 2014) Exempelvis kan antalet alternativa 
leverantörer på marknaden vara få, vilket ökar osäkerheten i omgivningen.  
 
Relationell stabilitet handlar om hur villig köparen är att fortsätta relationen med 
leverantören och utveckla ett ömsesidigt engagemang (Pernot & Roodhooft, 2014). Att 
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inneha en stabilitet i relationen innebär att organisationerna i leverantörsrelationen har 
ömsesidiga förväntningar om framtida samarbeten. Om en ökning av resursfördelning sker 
mellan organisationerna samt att köparen blir alltmer beroende av leverantörens 
produktutveckling, leder det till att köpare och leverantör förstärker sitt engagemang 
gentemot varandra. (Heide & John, 1990) Osäkerheter i relationell stabilitet upplevs 
därmed om organisationerna i leverantörsrelationen inte har ömsesidiga förväntningar om 
framtida samarbeten och om det är brist på engagemang.  

 
2.3.3 Risker 
 
Relationsrisker 
 

Relationsrisker handlar om att en leverantör kan bete sig opportunistiskt. Opportunistisk 
beteende är en risk många organisationer bemöter i sina interorganisatoriska relationer. Det 
opportunistiska beteendet minskar även tillitsnivån (Park m.fl., 2014) samtidigt som tillit 
visar sig hantera opportunistiskt beteende enligt Dyer och Singh (1998). Genom att agera 
opportunistiskt uppfyller organisationen inte sina åtaganden eller att organisationen 
försöker genom relationen få tillgång till en annan organisations resurser och teknologier 
utan tillåtelse (Kumar 2014). Om ett opportunistiskt beteende uppstår i en relation kan det 
resultera i att informationsdelningen i relationen minskar. Detta för att ena parten inte aktivt 
efterfrågar den information som skulle krävas att utföra sina åtaganden i relationen. (Park 
m.fl., 2014) Informationsdelning mellan organisation är viktigt och nivån av tillit påverkar 
till stor grad hur mycket information organisationerna delar mellan varandra. Om 
tillitsnivån i en interorganisatorisk relation är bristfällig minskas informationsdelningen, 
vilket leder till att det opportunistiska beteendet ökar. (McEvily & Marcus 2005)  
 
Det finns två olika sorters opportunism, aktiv- och passiv opportunism. Aktiv opportunism 
sker när en organisation agerar till sin egen fördel och med sina handlingar bryter mot 
överenskommelser eller tvingar till omförhandlingar på grund av nya omständigheter. 
Dessa beteenden och handlingar inkluderar bland annat lögner, brytning av formella eller 
informella överenskommelser, förändring av fakta, falska anklagelser och att överdriva 
svårighetsgrader. Passiv opportunism sker när en organisation till sin egen fördel väljer att 
undvika skyldigheter som de kommit överens om tidigare, eller vägrar att anpassa sig till 
nya omständigheter. Exempel på beteenden som karaktäriseras av passiv opportunism är att 
inte göra som lovat, att information göms undan, ger en ofullständig sanning eller vägrar att 
utföra sina förpliktelser. (Seggie m.fl., 2013) 
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Leveransrisk 

 
Leveransrisker handlar om risken att en leverantörsrelation inte lyckas uppnå sina mål. 
Trots att samarbeten i leverantörsrelationen fungerar bra betyder det inte automatiskt att de 
lyckas leveransmässigt. (Das & Teng 1996) Misslyckandet kan exempelvis bero på att 
leverantören inte kan leverera varor och tjänster i tid eller av önskad kvalitet (Pernot & 
Roodhooft, 2014). Leveransrisker gäller därför alla slags osäkerheter, förutom osäkerheter 
som är relaterade till samarbetet i sig, som resulterar i ett sämre operativt resultat (Das & 
Teng, 1996).  
 

2.3.4 Interorganisatorisk styrning 
 
Formell styrning: resultat- och beteendestyrning 

   
Styrning omfattar formella och informella styrningstekniker. I den formella styrningen 
används explicita kontrakt och formella kontrollmekanismer som främjar samarbete. Den 
formella styrningen delas sedan in i resultat- och beteendestyrning. (Das & Teng, 1998: 
Ouchi, 1979) 

 
Resultatstyrning innefattar bland annat om måluppsättning, men även om att mäta och 
evaluera det operativa resultatet som önskas bli realiserad i en interorganisatorisk relation. 
Ett exempel på ett mål kan vara att ett system ska vara tillgängligt en viss procentsats om 
dygnet. Genom att sätta upp mål klargörs de ömsesidiga förväntningarna och ökar 
målkongruensen i den interorganisatoriska relationen. (Das & Teng, 1998) 

 
Beteendestyrning styr hur organisationer i en interorganisatorisk relation bör agera. 
Beteendestyrning kan utövas genom att använda program, regler, standardiserade operativa 
procedurer och problemlösningsmetoder (Gulati & Singh, 1998). Genom att sedan använda 
metoder som rapportering, kontrollenheter och skriftliga meddelanden kontrollerar köparen 
att det önskade beteendet uppföljs och att det inte sker några avvikelser från avtalet. (Das & 
Teng, 1998). 
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Informell styrning: Sociala styrningsmekanismer  
 
Den informella styrning används implicit och är något som växer utifrån delade normer och 
värderingar. Den informella styrningen formas och förändras genom kontinuerlig 
interaktion, möten och ledningsattityder (Merchant, 1998). Tillit har visat sig vara en 
avgörande faktor i den informella styrningen av leverantörsrelationer. (Pernot & 
Roodhooft, 2014)   

 
Vi tillämpar Wang m.fl. (2014) definition på tillit, som definierar tillit som en organisations 
villighet att lita på den organisation de ingått en arbetsrelation med. Tillit uppstår enligt 
Geyskens m.fl. (1996) när organisationen tror på att den andra organisationen är ärlig och 
godvillig. Tillit mellan organisationerna ökar engagemangsnivån i relationen vilket i många 
fall ger en långsiktig satsning på varandra. Tillit minskar även rädslan för att inte leva upp 
till varandras förväntningar och risken för opportunism. (Ganesan, 1994: Das & Teng, 
2001) Tillit i sig själv är dock inte informell styrning, utan det är handlingar från 
organisationen som utvecklar tillit som anses vara informell styrning (Pernot & Roofhooft, 
2014), vilket exempelvis kan innebära att inkludera en annan organisation i 
beslutsprocesser och att ta gemensamma risker (Dekker, 2004).  
 
Sako (1992) skiljer på olika typer av tillit mellan organisationer: kontraktstillit, 
kompetenstillit och goodwilltillit.  
 

§ Kontraktstillit grundar sig på förväntningar att leverantören håller vad de lovat och 
att leverantören följer upp både explicita och implicita överenskommelser. 
Kontraktstillit utvecklas genom tidigare kontraktuella relationer eller växer 
automatiskt över tid i en leverantörsrelation. 

 

§ Kompetenstillit utvecklas av tidigare prestationer och resultat från leverantören och 
kan handla om att leverantören levererar bra kvalité på produkterna och höga 
leveransresultat. Nivån av kompetenstillit kan dock förändras efter ett kontinuerligt 
köpande av leverantörens produkter och tjänster. 

 

§ Goodwilltillit handlar om att inom en leverantörsrelation inneha en ömsesidig 
engagemangs- och ambitionsnivå. För att utveckla goodwilltillit i en 
leverantörsrelation är faktorer som att organisationen delar värderingar och normer 
viktiga, men även att det finns tydliga tecken på ett ömsesidigt engagemang. (Sako, 



14 

1992) Dekker (2004) menar även att interaktiv målsättning, rykten och långsiktiga 
förhållanden utvecklar goodwilltillit. 

             

2.3.5 Incitament  
 
En stor del av resultatstyrningen sker genom organisatoriska belöningar, vilket med andra 
ord kan beskrivas som incitament (Merchant & Van der Stede, 2012). Eftersom incitament 
är en del av styrning (Merchant & Van der Stede, 2012) anser vi att incitament ur ett 
teoretiskt perspektiv kan användas i Pernot och Roodhoofts (2014) osäkerhetsmodell och 
hantera osäkerheter som upplevs i en leverantörsrelation. Incitament knyter an belöningar 
med prestationer och resultat samt är viktiga eftersom de definierar det önskade operativa 
resultatet och motiverar anställda att sträva efter de uppsatta målen organisationen satt upp. 
Incitamentskontrakt kan vara olika detaljrika då det finns explicita och implicita incitament. 
Är kontraktet partiellt eller helt implicit delas belöningarna ut subjektivt medan om det är 
explicit delas belöningen ut objektivt. Kontraktsvillkor kan lämnas implicita på grund av 
olika skäl. Till exempel kan ett flexibelt kontrakt påverka motivationen positivt genom att 
trycket från högt uppsatta mål minskas. (Merchant & Van der Stede, 2012) 

 
Monetära och icke-monetära incitament 

 
Pengar är en central belöningsform och är nära kopplat till resultat, speciellt på 
ledningsnivå i en organisation. Pengar kan även ses som ett bevis på en individs självvärde 
då pengar reflekterar framgång och makt. De monetära belöningarna är kopplade till 
prestationer och resultat hos en individ, grupp eller en organisation. Det finns både 
kortsiktiga och långsiktiga monetära incitament som innebär ökade betalningar och 
bonusar. Incitament kan även vara negativa och exempelvis innebära monetära straff i 
samband med att önskat resultat inte uppnås. Kortsiktiga incitament sker oftast genom 
pengar baserat på resultat som skett under ett år.  Långsiktiga monetära incitament är oftast 
baserade på prestationer på perioder mellan tre till fyra år. Målet är att belöna efter ett 
långsiktigt värde som ska bidra till att få arbetare att sträva efter organisationens långsiktiga 
framgång. Långsiktiga incitament är oftast för personer på ledningsnivå eftersom det är 
personer på den maktnivån som kan påverka den långsiktiga framgången med hjälp av 
exempelvis korrekt beslutsfattande. (Merchant & Van der Stede, 2012) 

 
Trots att det är känt att pengar generellt värderas högt i dagens samhälle betyder inte det att 
monetära belöningar är det enda som är utav betydelse. Icke-monetära incitament påverkar 
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i vissa fall motivationen starkare. Exempel på icke-monetära incitament är delaktighet i 
utvecklingsprogram, makt, självständighet, anställningstrygghet, ansvar, bekräftelse, 
arbetsuppgifter och möjligheter att medverka i viktiga beslutsprocesser. (Merchant & Van 
der Stede, 2012) Ashton (1990) menar även att feedback på tidigare prestationer kan 
motivera till bättre prestationer.  
 

2.3.6 Passform och Operativt resultat 
 
En relations passform och operativa resultat är nära kopplat till varandra (Pernot & 
Roodhooft. 2014). Det operativa resultatet mäts genom nyckeltal, vilka i en 
leverantörsrelation bland annat kan vara produktkvalité, leveranstid och kostnader (Waters-
Fuller, 1996). Van Veen-Dirks (2006) menar att om ett positiv operativ resultat ska uppnås 
krävs det en jämvikt mellan osäkerheter och styrning. När en styrning är välanpassad i en 
leverantörsrelation kopplas detta ofta till en positiv operativt resultat och att osäkerheter 
samt risker hanteras. Detta är tecken på köparen upplever att de strategiska målen uppnås. 
Upplever köparen att leverantörsrelationen inte uppnår önskat operativt resultat och därmed 
inte de strategiska målen resulterar det i att köparen anpassar sin styrning efter 
osäkerheterna och riskerna. Detta kan innebära att när nya osäkerheter upplevs anpassar 
köparen sin styrning för att uppnå jämvikt och stabilitet. (Van Veen-Dirks, 2006: 
Donaldson, 2001) 

2.3.7 Incitament – en del av osäkerhetsmodellen 
 
Tillit är en viktig faktor inom den informella styrningen (Dekker 2004). Tillit i sig är inte 
styrning, utan det är handlingar som skapar tillit som kopplas till informell styrning (Pernot 
& Roodhooft 2014). Vi menar därför att incitament som utvecklar tillit är en form av 
informell styrning. I samband med att Pernot och Roodhooft (2014) bekräftat att informell 
styrning hanterar osäkerheter i en leverantörsrelation menar vi därför att incitament 
teoretiskt kan hantera osäkerheter.  
 
Kopplingen mellan incitament, styrning och osäkerheter skapas först i samband med 
Dekkers (2004) teori kring att tillit mellan organisationer skapas av kontinuerliga 
interaktioner som exempelvis gemensamt risktagande och beslutfattande. Dekker (2004) 
samt Pernot och Roodhooft (2014) belyser även att osäkerheter mellan organisationer beror 
mycket på kommunikations- och engagemangsnivån i relationen. De kontinuerliga 
interaktionerna identifierar vi av det Merchant och Van der Stede (2012) ser som icke-
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monetära incitament: motiverande faktorer som påverkar anställdas beteende att uppnå 
uppsatta strategiska mål. Exempel på ett icke-monetärt incitament som skapar interaktioner 
är feedback (Ashton, 1990). Detta innebär att det ur ett teoretiskt perspektiv finns tecken på 
incitament som skapar interaktioner mellan organisation. Incitament ökar dels 
engagemangsnivån (Merchant & Van der Stede, 2012) men eftersom incitament även leder 
till fler interaktioner mellan organisationer innebär det enligt (Dekker, 2004) att även 
tillitsnivån ökar. Tillitsnivån är en avgörande faktor för kommunikationsnivån mellan 
organisationer (McEvily & Marcus, 2005). Därför menar vi att incitament dels hanterar 
osäkerheter kring relationell stabilitet och beroendeförhållandet som bygger på 
engagemang och kommunikationsnivån. Det är på grund av den teoretiska kopplingen 
mellan incitament, styrning och osäkerheter som vi adderat ett till steg i Pernot och 
Roodhoofts (2014) osäkerhetsmodell. Pilen mellan incitament och styrning (se figur 1) 
innebär att incitament identifieras utifrån den styrningen.  
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3. Metod och metodologiska överväganden 

3.1 Val av undersökningsstrategi 
 
Med tanke på det kunskapsbidrag vi skapat använde vi oss av en deskriptiv undersökning. 
Denna metod fokuserar på att tolka och beskriva en situation (Wallén, 1996), vilket skulle 
kunna vara en situation när en köpare upplever osäkerheter till en leverantör. Den 
deskriptiva undersökningen fungerade i vår studie eftersom syftet var att beskriva hur en 
köpare genom incitament kan hantera osäkerheter. En annan anledning till att vi använde 
deskriptiv undersökning är att den är vanlig när en tidigare okänd koppling mellan 
teoriområden beskrivs (Wallén, 1996), vilket i vår studie var kopplingen mellan incitament, 
styrning och osäkerheter i en leverantörsrelation. 
 
Detta för oss vidare in på vilken typ av undersökningsstrategi vi använde. Det finns två 
olika typer av undersökningsstrategier, kvantitativ och kvalitativ undersökningsstrategi. I 
den kvantitativa undersökningsstrategin läggs vikt vid siffror medan det i en kvalitativ 
undersökningsstrategi handlar om att genom ord förklara datainsamlingen och analysen. 
(Bryman & Bell, 2005) Kvalitativ undersökningsstrategi är även lämplig att använda när 
studiens empiriska underlag baseras på ett fåtal fall, medan en kvantitativ 
undersökningsstrategi är mer lämplig när det är många fall som ska användas (Silverman, 
2005). Då denna studie baserades på tre fall som vi gick mer djupgående in i, var en 
kvalitativ undersökningsstrategi mer lämplig, eftersom denna tillät oss att gå mer på djupet 
i varje fall och skapa en förståelse och beskriva datainsamlingen, vilket hjälpte oss att 
beskriva hur incitament kan hantera osäkerheter. Vi ville skapa en förståelse kring 
osäkerheter som sker i en leverantörsrelation och sedan beskriva hur incitament kan hantera 
dessa osäkerheter. Den kvalitativa undersökningsstrategin passade även denna studie 
genom att den är flexibel när nya situationer uppstår som kräver förändringar av studien 
(Jacobsen, 2002). Vi hade exempelvis i vår studie ändrat våra frågeställningar vid ett flertal 
tillfällen då vi såg att studien bytte riktning.   
 
Vid valet av undersökningsstrategi var vi även tvungna att ta hänsyn till att det vi 
undersökte var relationer mellan köpare och leverantör och att det därför fanns människors 
egna beskrivningar av verkligheten och att det var detta tillsammans med vår valda teori 
som skapade vår analys.  
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I denna kvalitativa fallstudie (se kapitel 3.3.1) användes en deduktiv ansats. Deduktiv 
ansats innebär att en teori först utvecklas och att det utifrån teorin härleds en eller flera 
hypoteser som genomgår en empirisk granskning. Hypoteserna baseras därmed på ett 
teoretiskt underlag och styr datainsamlingsprocessen. Datainsamlingen leder till ett resultat 
som antingen bekräftar eller förkastar hypoteserna (Bryman & Bell, 2005), vilka i vår 
studie var de frågeställningar som beskrivits i syftet. Bryman och Bell (2005) menar att en 
induktion slutligen initieras som innebär att forskaren går åt motsatt håll, det vill säga från 
empiri till teori. Resultatet kopplas tillbaka till teorin och kan vid behov revideras. Behovet 
av att revidera teorin i sista steget av den deduktiva processen kan exempelvis bero på 
faktorer som att datainsamlingen inte kan kopplas till teorin och hyposerna.  
 
Vi använde oss av en deduktiv ansats då den passade den process som vi hade i studien. I 
början av studien läste vi litteratur kring interorganisationsteori samt styrning och såg då 
bristen på forskning om koppingen mellan incitament, styrning och osäkerheter. Utifrån 
den forskning vi läste kring interorganisationsteori och styrning skapade vi sedan en 
osäkerhetsmodell där vi lade till incitament som variabel och som i teorin visade på 
kopplingen mellan incitament, styrning och osäkerheter. Osäkerhetsmodellen fungerade i 
studien som en teoretisk referensram och hypotes, eftersom den bland annat besvarade våra 
tre frågeställningar teoretiskt och behövdes för att samla in empiri och analyseras. Vi har 
därmed inte gått tillbaka i teorin och förändrat den utan varit deduktiva och utvecklade en 
teoretisk referensram som användes genom hela studien.  

3.2 Val av undersökningsmetod 
 
I samband med att vi valde att vara deskriptiva i vår studie och att vi använde 
osäkerhetsmodellen som en teoretisk referensram resulterade i att vi använde systemteori 
som vår undersökningsmetod.  
 
Inom systemteori definieras gränser mot vad som ska studeras. Detta innebär att teorier som 
används i systemet avgränsas, samt att systemet avgränsar hur systemet praktiskt kan 
fungera i exempelvis en organisation. (Wallerstein, 2004, 2011) Utmaningen i att använda 
system är att det finns många olika typer av system som alla har olika typer av modeller, 
tillvägagångssätt och metoder som påverkar utvärderingen av systemet (Williams & 
Hummelbrunner, 2011). 
 
De tre viktigaste punkterna i systemteori är enligt Patton (2015) att (1) system börjar bli 
mer viktiga i att kunna beskriva kopplingar mellan olika variabler som finns i ett större 
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sammanhang, att (2) många system förlitar sig på kvalitativa undersökningsstrategier och 
att (3) system är väldigt användbara för att få fram frågeställningar och att enklare förstå 
kvalitativ data.  
 
Vi ansåg att systemteori som undersökningsmetod var att föredra i denna studie då vi såg 
osäkerhetsmodellen som ett system. Vi använde osäkerhetsmodellen som ett system 
eftersom modellen avgränsade oss till de teorier som skapade osäkerhetsmodellen och att vi 
med hjälp av modellen enklare beskrev kopplingarna mellan de variabler som fanns. Att vi 
beskrev kopplingarna mellan de variabler som fanns i osäkerhetsmodellen stämde även 
överens med att vi var deskriptiva i vår studie. Genom att vi använde osäkerhetsmodellen 
som system kunde vi enklare tolka den kvalitativa data vi fick fram och beskriva hur 
incitament kan hantera osäkerheter i en interorganisatorisk relation.     

 
3.3 Val av undersökningsdesign 

 
3.3.1 Fallstudie som design och metod 
 
Metoden fallstudie förknippas ofta till fall som kopplas till en plats eller en lokal, 
exempelvis en organisation. En fallstudie kan definieras som en intensiv, helhetsinriktad 
beskrivning och analys av en enhet eller ett fenomen. Det är även den metod som 
förespråkas när frågor som “hur” och “varför” ställs, då fokus ligger på aktuella skeenden 
samt att intervjuaren har liten kontroll över situationen. (Merriam, 1994: Yin, 2007) En 
fallstudie är att föredras i denna studie eftersom en fallstudie enligt Merriam (1994) passar 
komplexa sociala enheter där multipla variabler ska studeras, som i vår studie bland annat 
är variablerna i osäkerhetsmodellen.  
 
Kvalitativa fallstudier är lämpliga när studier inriktar sig på insikt, upptäckande och 
tolkning. Fallstudier är även förankrade ifrån verkliga situationer och tenderar därför att 
resultera i mättade studier av det studerade fenomenet. (Merriam, 1994) I denna studie var 
valet att vi använde oss av tre fall lämpligt då vi fick en djupgående empiri som gav oss 
insikt i leverantörsrelationerna, som hjälpte oss att beskriva de osäkerheter som upplevdes i 
fallen och hur en köpare kan använda incitament för att hantera osäkerheter.  
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3.3.2 Jämförande design  
 
I denna studie använde vi även en jämförande design, det vill säga att vi använde liknande 
metoder för att studera våra tre leverantörsrelationer. Bryman och Bell (2005) menar att en 
jämförande design skapar en ökad förståelse av ett fenomen genom att fenomenet jämförs 
mot flera fall. I en kvalitativ undersökningsstrategi fungerar designen som en 
flerfallsstudie, där fallen kan vara olika organisationer, men även olika enheter. En av 
fördelarna med flerfallsstudier enligt Bryman och Bell (2005) är att denna design skapar en 
mer utvecklad teori genom att flerfallsstudien antingen slår fast om den valda teorin 
stämmer eller inte. Därmed kan en jämförande design ge upphov till en utveckling i teorin.  
 
I vår studie genomfördes den jämförande designen mellan tre olika fall av 
leverantörsrelationer, Arcadia, Nexus och Valhalla. Genom att vi jämförde 
leverantörsrelationerna ökades vår förståelse för vilka osäkerheter som upplevdes i 
leverantörsrelationerna och vi kunde därför beskriva hur incitament kan hantera dessa 
osäkerheter. Genom att vi använde flera fall testade vi vår teoretiska referensram och 
empiriskt bekräftade teorin kring hur incitament kan hantera osäkerheter.  

 
3.3.3 Val av fallföretag 
 
I denna studie använde vi ett fallföretag där interorganisatoriska relationer, likt 
leverantörsrelationer, existerade och vi valde i studien att granska fallföretaget 
AstraZeneca.  
 
AstraZeneca använder sig av många leverantörer och kategoriserar dem utifrån vilka risker 
som uppenbarar sig; låg, medel och högrisk (AstraZeneca AB årsredovisning, 2013). Vi 
fick därmed tillgång till leverantörsrelationer som var i olika typer av riskzoner och gav oss 
data som i många andra organisationer inte hade varit möjligt.  
 
Genom att vi använde AstraZeneca som fallföretag fick vi även tillgång till en global 
organisation som ansågs vara representativt och generaliserbart till flera andra stora 
organisationer. Eftersom vi studerade osäkerheter och hur de kunde hanteras med hjälp av 
incitament var även AstraZeneca ett intressant fallföretag då läkemedelsindustrin kräver 
stor noggrannhet och detaljrikedom för att få fortsätta producera läkemedel. Organisation 
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inom läkemedelsindustrin granskas i form av inspektioner av Läkemedelsverket och FDA4 
som kan godkänna eller underkänna det granskade organisationen och därmed stänga av 
dem tills de följer läkemedelsindustrins regler (Respondent A). Därmed är vikten av att 
hantera osäkerheter i leverantörsrelationer viktigare i läkemedelsindustrin jämfört med 
andra branscher. 
 
AstraZeneca upplever ett allt större beroende av sina leverantörer och att de levererar varor 
och tjänster i tid. Detta för att uteblivna leveranser i sin tur påverkar AstraZeneca i nästa 
steg då de själva inte kan leverera läkemedel till kunder i tid. (AstraZeneca AB 
årsredovisning, 2013) Att de själva beskrev att beroendet av leverantörer blir allt viktigare 
och att det finns osäkerheter samt risker om leveranser gör AstraZeneca intressant som 
fallföretag. I våra intervjuer nämndes detta som ytterst viktigt då en leveransförsening av 
läkemedel till slutkund skulle kunna skilja på liv och död eftersom syftet med AstraZenecas 
produkter var att göra människor friska. Detta gjorde därför AstraZeneca till ett intressant 
fallföretag att undersöka hur incitament kan hantera osäkerheter i en leverantörsrelation.  
 

3.3.4 Val av fall 
 
I våra val av fall utgick vi ifrån vårt första kontaktsamtal med AstraZeneca och kom 
tillsammans fram till tre intressanta fall där det upplevdes osäkerheter och risker i 
leverantörsrelationen. Vi valde dessa tre fall då de visade sig vara olika i form av hur 
AstraZeneca upplevde relationerna trots att det fanns förutsättningar för att relationerna 
skulle fungera likadant. Vi analyserade och jämförde dessa leverantörsrelationer utifrån vår 
teoretiska referensram vilket ni kan läsa i kapitel 5.  
 
De fall vi valde att undersöka i denna studie var två IT relationer (Arcadia och Nexus) som 
vi ansåg intressanta delvis för att AstraZeneca köpte IT-tjänster från dem men även för att 
dessa två fall visade sig innehålla olika typer av osäkerheter och risker som i slutändan 
påverkade AstraZenecas operativa resultat olika. Vi valde att även undersöka ett fall i 
studien som behandlade direkt material, Valhalla. Detta fall var intressant då det skiljde sig 
från de två IT-relationerna och istället handlade om inköp av material. I denna relation 
visade sig flertalet osäkerheter och risker som försämrade relationen mellan AstraZeneca 
och leverantören. Det var därför intressant för oss att studera ovanstående fall och beskriva 

                                                
4 FDA är en förkortning av Food and Drug Administration 
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hur incitament kunde hantera osäkerheter i en leverantörsrelation. Namnen på de studerade 
fallen har fått nya namn i studien av anonymitetsskäl.  
 

3.3.5 Val av intervjupersoner 
 
I studien använde vi snöbollsurvals-metoden för att välja relevanta intervjupersoner. 
Snöbollsurvalsmetoden innebär enligt Bryman och Bell (2005) att forskaren till en början 
av studien skapar kontakt med ett fåtal personer som anses relevanta för studien för att 
sedan använda dessa personer för att få kontakt med ytterligare respondenter. Problemet 
med snöbollsurvalet är att det urval som forskaren använder sig av osannolikt är 
representativt för populationen. Därför förekommer snöbollsurval oftare i kvalitativa 
undersökningsstrategier än i kvantitativa undersökningsstrategier eftersom frågor som 
generaliserbarhet inte är lika framträdande i kvalitativa då kvalitativa studier är mer 
subjektiva.  
 
Vi använde oss av ett snöbollsurval då det föll sig naturligt i vår studie. Vår kontakt med 
AstraZeneca började genom den kontaktperson vi hade på AstraZeneca som förstod vad vår 
studie handlade om och utifrån det såg till att vi kom i kontakt med personer från fallen 
som var relevanta för vår studie. I slutet av varje intervju frågade vi respondenten efter 
ytterligare respondenter med insikt i de fall vi valt i studien. 
 

Intervjupersoner Medverkat i relation 
Respondent Yrkesroll  

A Logistics Development 
Manager 

Arcadia, Nexus, Valhalla 

B Service Manager Arcadia, Nexus 
C IT Nexus 
D Senior Supply Planner Valhalla 
E Senior Application Service 

Manager 
Arcadia, Nexus 

F Global Category Manager Valhalla 
G Senior packing engineer Valhalla 

  
 Tabell 1: Tabell på studiens intervjupersoner. 
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3.4 Metoder för datainsamling 
 
Vi använde i denna studie oss av intervjuer och dokument som metod för insamlande av 
data till empiri. Etnografiska metoder var även ett alternativ till metod för insamling av 
data. Dock innebär etnografiska metoder att forskaren utför fältstudier och observerar 
problemet på plats (Alvesson & Sköldberg, 1994) och därför blev användandet av 
etnografiska metoder svårt i vår studie. Detta för att de osäkerheter som undersöktes 
baseras på ett antal händelser och faktorer som uppstått under en lång tid. Vi sökte efter 
information och ville beskriva om vad som redan upplevts av AstraZeneca och hur 
upplevelserna förändrats med tiden. Detta är något som vi endast kunde få reda på genom 
intervjuer och insamlade dokument.  
 

3.4.1 Intervjuer 
 
Intervjuer är en av de mest vanliga metoderna i kvalitativa undersökningsstrategier. Dock 
tar intervjuandet, transkriberingen och analysen av intervjuerna lång tid. (Bryman & Bell, 
2005) I en kvalitativ intervju brukar tillvägagångssättet vara mindre strukturerat och 
intresset ligger på intervjupersonernas egna uppfattningar och ståndpunkter. Därför bör 
intervjuaren försöka vara till viss del objektiv för att få fram informationen från 
intervjupersonen och inte leda intervjupersonen till önskat svar. I en kvalitativ intervju 
tillåts även intervjun gå i olika riktningar då det ger en bättre bild av vad intervjupersonen 
anser relevant och viktigt. Det ger även intervjun detaljerade svar samt att intervjun blir 
flexibel då intervjuaren kan avvika från intervjuguiden för att ställa uppföljningsfrågor som 
anses relevanta utifrån intervjupersonens svar. I en semi-strukturerad intervjuform handlar 
det om hur intervjupersonen uppfattar och förstår frågorna som ställs då det påverkar 
intervjupersonens svar som ska beskriva händelser, mönster och beteenden (Bryman & 
Bell, 2005).  
 
Vi valde att använda oss av en semi-strukturerad intervju istället för en strukturerad intervju 
då en strukturerad intervju inte tillät intervjun att vara flexibel och att vi därför inte hade 
kunnat ställa följdfrågor på intervjupersonens svar som hade varit av intresse i vår studie. I 
en strukturerad intervju hade vi därmed inte fått det djup i intervjun som vi efterfrågade, 
exempelvis om de osäkerheter som intervjupersonen hade upplevt i olika fall. Det hade 
även varit svårt att ställa korrekta och precisa frågor till intervjupersonen även om vi hade 
en utvecklad referensram, vilket var lättare med en semi-strukturerad intervju. Därför 
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fungerade en semi-strukturerad intervju bättre i denna studie för att fånga intervjupersonens 
beskrivningar.  
 

3.4.2 Insamlade dokument 
 
Vi använde i denna studie även insamlade dokument som främst bestod av årsredovisningar 
som fanns offentligt på internet. Genom dessa fick vi en överblick om hur AstraZeneca 
arbetade med sina leverantörer vilket underlättade skapandet av vår intervjuguide.  

3.5 Analys av data 

3.5.1 Dataprocessen och redovisning av data 
 
De intervjuer som vi fick tillåtelse att spela in transkriberades till ett textdokument för att 
ge oss en full översikt på all datainsamling. Transkribering är i kvalitativ forskning vanligt 
eftersom intresset faller på vad intervjupersonerna säger och hur de säger det. För att ha en 
interaktiv intervju, det vill säga att följa upp på det intervjupersonen säger och inte 
distraheras av att behöva anteckna svaren, bör hela intervjun spelas in. För att undvika 
feltolkningar vid transkribering av intervjun bör även författarna själva genomföra 
transkriberingen. (Bryman & Bell, 2005) Transkriberingen utfördes efter varje intervju och 
gav oss en tydligare förståelse över intervjun som inträffade och fungerade även som en 
guide inför efterföljande intervjuer. 
 
Efter intervjuerna transkriberats begränsade vi oss till data som var relevant och skapade 
värde för empirikapitlet. Empirikapitlet strukturerades först efter uppsatsens 
osäkerhetsmodell och följde därför osäkerhetsmodellens huvudsakliga tema. Empirin 
begränsades till en bakgrundsbeskrivning av de studerade organisationerna samt 
beskrivningar av de osäkerheter och risker som upplevs i leverantörsrelationerna, samt vad 
AstraZeneca gör för att hantera detta. Beskrivningarna i empirikapitlet är således inga citat, 
utan vi har istället refererat till respektive respondent som representerar olika delar i 
empirin.  
 

3.5.2 Analysmodell 
 
I denna studie använde vi, som nämnt i kapitel 3.1, en deduktiv ansats för att kunna 
beskriva hur osäkerheter i en leverantörsrelation kan hanteras med hjälp av incitament. 
Detta innebar att vi först utvecklade en teori i form av osäkerhetsmodellen som tog 
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ursprung ur befintliga teorier inom interorganisationsteori och styrning. 
Osäkerhetsmodellen visade hur incitament, styrning och osäkerheter kunde kopplas 
samman. Från osäkerhetsmodellen utformades sedan studiens frågeställningar. Modellen 
avgjorde de variabler som var relevanta för studien och användes även för att kategorisera 
insamlandet av empiri, eftersom vi ville bekräfta osäkerhetsmodellen i empirin. I samband 
med att både teorin och empirin grundade sig på osäkerhetsmodellens struktur och dess 
variabler användes även samma struktur och variabler i analysen.  
 
Denna analysmodell tar därmed inspiration från det hypotetisk-deduktiva metod som 
Føllesdal m.fl. (2001) menar bör användas när forskarna inte primärt vill härleda principer 
ifrån den teori som används utan att de istället vill undersöka huruvida teorin är sann 
genom en hypotes. Därmed kunde vår osäkerhetsmodell betraktas som en hypotes. Vår 
osäkerhetsmodell uppfyllde Føllesdal m.fl. (2001) krav på en hypotes, nämligen att 
hypotesen baserades på en logisk härledning, men att vi inte kunde vara säkra på att den 
teoretiska härledningen kunde bekräftas i verkligheten.  

 
3.5.3 Generaliserbarhet 
 
En studies generaliserbarhet kan delas upp i empirisk och teoretisk generalisering. En 
empirisk generalisering kräver en mängd antal intervjuer eller fallstudier för att komma 
fram till slutsatser som är giltiga i samtliga förekommande instanser inom samma kategori. 
Teoretisk generalisering handlar istället om att visa att den teori som arbetats fram i studien 
kan användas i åtminstone en instans av ett sorts fenomen. (Alvehus, 2013) 
 
I vår studie då vi genomförde en flerfallsstudie på AstraZeneca och intervjuade personer 
inom organisationen som var relaterade till leverantörsrelationerna på både strategisk och 
operativ nivå menade vi att våra slutsatser utifrån våra tre fall inte kunde ses som empiriskt 
generaliserbara. Detta då vi enbart studerade leverantörsrelationer inom AstraZeneca och 
att det för att uppnå empirisk generalisering krävts fallstudier av flera andra fallföretag.  
 
Däremot kunde en teoretisk generalisering identifieras i vår studie då vår osäkerhetsmodell 
var framarbetad från flera befintliga teorier och formade en modell som visade en koppling 
mellan incitament, styrning och osäkerheter. Osäkerhetsmodellen fungerade för åtminstone 
en instans, i detta fall AstraZeneca, och därför kunde slutsatsen i denna studie teoretiskt 
generaliseras till andra instanser. 
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3.6 Metodkritik och källkritik 
 
Att skriva en studie med kvalitativ undersökningsstrategi medföljer även kritik. I en 
kvalitativ undersökningsstrategi kan läsaren ha svårigheter att koppla ihop den teori och 
empiri som beskrivits i studien. Empirin kan dessutom vara svår att analysera och en risk är 
ofta att forskaren blir för övergripande vid analysen av den empiriska datan. (Bryman & 
Bell, 2005) Vi har i studien hanterat läsarens svårigheter att koppla ihop olika kapitel 
genom att använda oss av osäkerhetsmodellen i teori, empiri och analys och därmed 
underlättat för läsaren att se kopplingarna mellan dessa kapitel.  
 
En annan förekommande kritik mot kvalitativa studier är att forskaren själv ofta är det 
viktigaste redskapet. Det är forskaren som väljer vad den ska inrikta sig på för 
ämnesområde samt vad som ska observeras och bearbetas. Det tenderar därför att vara 
forskarens egna intressen som styr studien snarare än syftet och det kunskapsbidrag studien 
ska bidra med. Slutsatserna kan även skilja sig mycket då forskare kan ha olika 
uppfattningar om vad som är viktigt i studien. Forskare kan även tolka insamlad data på 
olika sätt. Kritiker menar därför att en annan forskare som utför en liknande studie under 
samma tidsperiod skulle kunna få en annan slutsats. (Bryman & Bell, 2005) Denna studie 
har dock skrivits av två personer med olika intressen såväl som akademiska inriktningar 
och har därmed kunnat diskutera olika synvinklar och uppfattningar om situationer som 
uppstått under studien gång och tillsammans kommit fram till en slutsats vi båda står för. 
 
Att forskare har egna intressen och att dessa kan styra studien kan även kopplas vidare till 
hur de teoretiska och empiriska urvalen har gjorts i studien. Alvesson och Sköldberg (2008) 
menar att all information och teori som använts i studien kan vara förvrängd sedan tidigare. 
Detta har därmed kunnat påverka de teoretiska urval vi gjorde i vår litteratursökning för att 
formulera våra frågeställningar samt utforma vår teoretiska referensram. Eftersom det fanns 
stor mängd forskning kring relationer mellan organisationer kunde därmed 
problemformuleringen såväl som vår teoretiska referensram sett annorlunda ut. Vi valde 
dock den teori som ansågs mest relevant för studiens syfte och kunskapsbidrag. Den mesta 
litteratur som användes i denna studie var ursprungligen skriven på engelska och att det 
därmed har skett en översättningsprocess från vår sida. Därför kritiseras vår översättning 
om den är precis det som ursprungsförfattaren menade. 
 
Pernot och Roodhoofts artikel, som vår studie till stor del grundade sig i, publicerades 2014 
och behandlade hur styrning hanterar osäkerheter i en leverantörsrelation. I samband med 
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att artikeln nyligen blev publicerad var vi noggranna med att titta vilka teorier de använt sig 
av i skapandet av osäkerhetsmodellen och att tidigare forskning inte blivit förvrängd. En 
betydande förvrängning av tidigare teorier har inte uppfattats, utan osäkerhetsmodellen 
ansågs fortfarande stämma överens med tidigare forskning. Vi menade därmed att det var 
försvarbart att använda osäkerhetsmodellen i vår teoretiska referensram och 
vidareutvecklade den med vårt kunskapsbidrag, nämligen kopplingen mellan styrning, 
incitament och osäkerheter.   
 
Det empiriska urval i denna studie kunde gjorts annorlunda då i princip alla organisationer 
har en leverantörsrelation av något slag. Vi hade även kunnat valt att undersöka flera 
fallföretag för att stärka studiens empiriska generaliserbarhet.  

 
En kritik som riktats mot studien var metoden för datainsamlingen. Eftersom intervjuerna 
handlade om vilka osäkerheter intervjupersonen upplevde i leverantörsrelationen kunde 
relationen upplevts olika beroende på vem som var intervjuad. I detta tolkade vi även 
intervjupersonens svar utifrån vår tidigare kunskap. Därmed tolkade vi den verklighet 
intervjupersonen upplevde i leverantörsrelationen.  

 
3.7 Etikfrågor 
 
För att skydda deltagare i studier har Vetenskapsrådet (1990) tagit fram dokumentet 
forskningsetiska principer där de nämner individsskyddskravet. Detta krav menar 
Vetenskapsrådet är en utgångspunkt vid etiska överväganden. Individskyddskravet delas in 
i fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 1990) 

 
§ Informationskravet handlar om att forskaren måste informera deltagarna om syftet 

med studien. Det ska även framgå vilka villkor som gäller för deltagarna samt vad 
deras bidrag till undersökningen kommer vara. Detta är viktigt då det kan ha 
betydelse för deltagarnas villighet att delta i studien eller inte. (Vetenskapsrådet, 
1990) 

 
§ Samtyckeskravet som är det andra huvudkravet innebär att varje deltagare har rätt 

att bestämma om sin medverkan i undersökningen. Detta innebär att de kan 
bestämma på vilka villkor de ska delta i undersökningen samt om hur länge. 
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Deltagaren kan även välja att avstå från att delta i undersökningen utan att det får 
negativa följder för deltagaren. Om deltagaren önskar att allt material kring denne 
stryks måste det ske på bästa möjliga sätt. (Vetenskapsrådet, 1990) 
 

§ Det tredje huvudkravet som är konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som 
finns om deltagarna i undersökningen måste erbjudas största möjliga 
konfidentialitet. Det är viktigt att behandla personuppgifter, eftersom obehöriga som 
följd inte kan ta del av dem samt att utomstående inte kan identifiera deltagarna i 
undersökningen. (Vetenskapsrådet, 1990) 

 
§ Det fjärde och sista huvudkravet är nyttjandekravet. Detta krav handlar om att det 

insamlande materialet i undersökningen endast används i forskningssyfte. Detta 
innebär att det insamlade materialet inte får användas i icke-vetenskapliga ändamål. 
Nyttjandekravet innebär även att det är förbjudet att sälja organisationsinformation 
till andra konkurrerande organisation som kan använda informationen till sin fördel 
i exempelvis marknadsföring. (Vetenskapsrådet, 1990) 

 

I vår studie använde vi oss av samtliga fyra huvudkraven inom individskyddskravet. 
Vi uppfyllde informationskravet genom att vår kontaktperson på AstraZeneca tog kontakt 
med önskade intervjupersoner och informerade dessa om vad syftet med vår studie var och 
om de önskade att delta i studien. Syftet med vår studie förtydligade vi i början av varje 
intervju samt att vi berättade om vilka villkor som gällde och hur deras information var 
tänkt att bidra till studien. Intervjupersonen blev därmed informerad om vad studien 
handlade om vilket uppfyllde informationskravet.  
 

Intervjupersonerna fick därefter möjligheten att tacka nej till fortsatt deltagande i studien 
och vi gav även intervjupersonerna i efterhand möjligheten att läsa transkriberingen av 
intervjun för att antingen godkänna, justera eller stryka transkriberingen från studien. 
Genom att utföra detta uppfylldes även samtyckeskravet. 
 
Vi uppfyllde konfidentialitetskravet genom att i början av intervjuerna uppmärksammade 
intervjupersonerna att namn på leverantörer, personer nämnda i intervjun samt 
intervjupersonerna själva hanterades anonymt. Därmed uppfylldes även detta huvudkrav. 
 
Vi uppfyllde det fjärde och sista huvudkravet inom individsskyddskravet, nyttjandekravet, 
genom att vi förvarade data från intervjuerna vilket hindrade obehöriga personer att få 
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tillgång till dem. Detta genomfördes genom att vi hade lösenord på både datorer och 
mailadresser där datan förvarades.  
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4. Empiri  

4.1 Översiktligt om läkemedelsbranschen 
 
Läkemedelsbranschen är som vi tidigare nämnt i studien en speciell bransch att arbeta i. 
Det är en känslig bransch där kraven på kvalitet och dokumentation är höga då 
läkemedelsorganisationens produkter är komplexa läkemedel som förbättrar människors 
hälsa. På grund av detta finns det få aktörer på den svenska marknaden. Dokumentation av 
transaktioner, exempelvis dokumentation kring inköp av virtuella servrar krävs. Om korrekt 
dokumentation inte sker kan det leda till stora konsekvenser för läkemedelsorganisationen 
vid en inspektion av läkemedelsverket eller FDA. Konsekvenser kan bestå av att 
läkemedelsorganisationen inte får fortsätta produktionen av ett visst läkemedel tills de 
uppföljer särskilda föreskrifter.  
 

En annan viktig aspekt för läkemedelsorganisation att ta ställning till är vilka konsekvenser 
en kvalitetsförsämring och IT-problem kan leda till. En oväntad kvalitetsförsämring av ett 
direkt material från leverantörer kan leda till att läkemedelsorganisationen inte kan 
producera sina läkemedel och i värsta fall leda till lagerbrist. Ett IT-problem kan leda till 
samma situation. Om inte IT-systemen fungerar som de ska kan det leda till att 
produktionen stannar, vilket i värsta fall kan leda till en lagerbrist. En lagerbrist hos en 
läkemedelsorganisation skulle kunna leda till förödande konsekvenser, inte bara att det 
skulle kosta organisationen mycket pengar utan även att människor kan avlida om ett 
läkemedel inte finns tillgängligt på apotek eller sjukhus. Detta visar på hur viktigt det är att 
allt fungerar som det ska i en läkemedelsorganisation och att de ständigt håller hög kvalitet 
i allt de gör.5  
 

4.2 Översiktligt om AstraZeneca 

AstraZeneca i Södertälje, som även är AstraZenecas största tillverkningsenhet, tillhör 
AstraZeneca Sweden Operations. I Sweden Operations finns det sju fabriker som kallas 
PET6 som antingen tillverkar eller paketerar läkemedel. Till dessa PET finns även 
stödfunktioner som Sourcing and Supply och IT. Dessa ser med andra ord till att stödja alla 
PET med bland annat inköp av material och IT-lösningar. Om dessa stödfunktioner inte 
                                                
5 Beskrivningen av läkemedelsbranschen baseras på intervjun med respondent A (Logistics 
development manager)  
6 PET är en förkortning av Process Execution Teams 
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lyckas med sina uppdrag skulle produktionen av läkemedel kunna stå stilla och på långsikt 
leda till konsekvenser för människor som använder AstraZenecas läkemedel.  
 

Eftersom AstraZeneca inte utvärderar sina leverantörer tillräckligt uppstår oförväntade 
leveransrisker som identifieras i senare skede. De faktorer AstraZeneca tittar när de ingår i 
en ny leverantörsrelation är tidigare referenser som visar hur kapabel leverantören är på att 
leverera i en global skala. Det är viktigt att leverantören kan leverera globalt eftersom 
AstraZeneca är en global organisation. Förutom att titta på leveransförmågan är även 
leverantörens finansiella situation en viktig faktor.  
För att vara medvetna om vilka risker AstraZeneca utsätter sig för i samband med 
leverantörer kategoriserar AstraZeneca in sina leverantörer i låg, mellan och 
högrisksleverantörer. De kategoriserar leverantörerna genom att regelbundet utföra 
revisioner av leverantörerna för att utreda om de är tillförlitliga och kvalificerade för 
AstraZeneca att inleda eller fortsätta ett samarbete med.7 
 
4.3 Arcadia 

4.3.1 Bakgrund 

AstraZeneca har outsourcat IT sedan år 2003 och därmed köpt in IT-tjänster istället för att 
inneha en sådan kompetens inom AstraZeneca. Arcadia är en organisation från tredje 
världen som försett AstraZeneca med IT-tjänster sedan år 2011 då de valde att avsluta 
samarbetet med en stor IT-organisation som vid den tidpunkten levererade en stor del av de 
IT-tjänsterna AstraZeneca använde. (Respondent B, Service manager)  
 
Idag är AstraZenecas outsourcade tjänster uppdelade i flera mindre IT-leverantörer där 
Arcadia har ansvar för bland annat mellanvaror. En mellanvara är en mjukvara mellan 
operativsystemet på servrar och klienter. Utöver ansvar för mellanvaror bistår Arcadia 
AstraZeneca med applikationsförvaltning inom SAP. Applikationförvaltning innebär att 
Arcadia förser AstraZeneca med support och underhåll bestående av såväl förebyggande 
arbete som dagligt användarstöd i datasystemet SAP.  
 
Applikationsförvaltning innebär även att de hjälper till med vidareutveckling av SAP. När 
det gäller portföljen för IT har AstraZeneca delat upp den och Arcadia har ansvar för två av 
                                                
7 Beskrivningen av AstraZeneca baseras på intervjun med respondent A (Logistics development 
manager)  
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fyra områden inom IT på AstraZeneca. Det finns en annan IT-leverantör som har hand om 
de andra två områdena och genom att ha denna fördelning menar AstraZeneca även att om 
en av IT-leverantörerna skulle falla bort skulle den andra leverantören kunna ta över de 
områdena.  
 
Prissättningen på Arcadias tjänster sker dels genom fasta priser medan nya funktionaliteter i 
till exempel SAP fungerar som mertjänster från IT-organisationen som även är värdefulla 
för dem. (Respondent E, Senior application service manager)  
 
Relationen mellan Arcadia och AstraZeneca är skrivet med kontrakt på fem år och ses som 
långsiktig, särskilt i IT-branschen med ständiga förändringar i tjänster och utbud av IT-
leverantörer. AstraZeneca menar att Arcadia är en partner snarare än enbart en leverantör 
av IT-tjänster. De är involverade i det mesta i AstraZenecas verksamhet inom IT. I 
samband med att Arcadia får närvara på AstraZenecas teammöten får de influera och 
påverka beslut gällande IT-funktionaliteten hos AstraZeneca. Detta är något AstraZeneca 
även upplever som viktigt, att inkludera Arcadia och dem känna sig som en partner till 
AstraZeneca, samt att denna transparens bidrar till att relationen till Arcadia fungerar. 
(Respondent B, Service manager)  
 

4.3.2 Osäkerheter  

I samband med att AstraZeneca outsourcade sina IT-tjänster 2003 förlorade de en stor del 
av deras IT kompetens. Arcadia utför ett arbete inom IT som AstraZeneca är i behov av och 
som kan vara för komplext för AstraZeneca att komplett förstå exakt IT-systemet Arcadia 
levererar och vad för resurser de kräver för att kunna leverera sitt system. Arcadia hör ofta 
av sig till AstraZeneca och ber om mer information kring de arbetsuppgifter som 
AstraZeneca ger dem, och detta sker vanligen nära till slutdatumet på arbetsuppgiften. 
Arcadia kan exempelvis ringa AstraZeneca och berätta att arbetsuppgifterna är för 
komplexa att utföra eller att de kräver mer information kring uppgiften och vilka 
förväntningar AstraZeneca har på dem. (Respondent B, Service manager)  
 
I relationen mellan Arcadia och AstraZeneca krävs samordning. Både Arcadia och 
AstraZeneca behöver samarbeta och kommunicera med varandra för att AstraZeneca ska få 
ta nytta av Arcadias IT-tjänster. Arcadia behöver en mängd information kring sina 
arbetsuppgifter, och det är AstraZenecas uppgift att ge Arcadia den information som fattas 
för Arcadia att utföra sina IT-tjänster. När större leveransavvikelser uppstår krävs en annan 



34 

form av samordning mellan AstraZeneca och Arcadia. Leveransavvikelsen kan exempelvis 
innebära att IT-systemet Arcadia levererar under en tidsperiod är otillgänglig, vilket kan i 
sin tur påverkar andra människor. För att hantera problemet kan AstraZeneca och Arcadia 
behöva delegera arbetsuppgifter och samarbeta med varandra. (Respondent E, Senior 
application service manager)   
 
AstraZeneca upplever även i fallet med Arcadia att marknadsförändringar och andra 
omvärldsfaktorer påverkar leverantörsrelationen. Enligt AstraZeneca är det osäkert vilka 
förändringar i omvärlden som kan uppstå och hur det kommer påverka 
leverantörsrelationen. Arcadia befinner sig nämligen i ett land som tillhör tredje världen 
och har en annan typ av politik, kultur och arbetssätt. Förändringar i landets lagar och 
regler påverkar leverantörsrelationen menar AstraZeneca. Exempelvis förändras 
arbetsmarknaden genom att en löneökning varje år sker i landet Arcadia befinner sig i, 
vilket påverkar leverantörsrelationen genom att Arcadia får en minskad lönsamhet i 
kontraktet med AstraZeneca, förutsatt att priserna är oförändrade. (Respondent A, Logistics 
development manager; Respondent B, Service manager)  
 
Relationen mellan AstraZeneca och Arcadia är i nuläget stabil både på personlig nivå och 
enligt kontraktet. Det innebär dels att leverantörsrelationen är uppskriven till flera år på 
kontrakt, men också att både AstraZeneca och Arcadia kommer överens med varandra och 
är nöjda över hur relationen mellan dem fungerar. AstraZeneca är inte helt bunden till 
Arcadia och kan skriva kontrakt med en annan leverantör som kan ersätta Arcadia på vissa 
punkter om de vill. Enligt AstraZeneca finns en mängd IT-leverantörer som teoretiskt kan 
ersätta Arcadia vid problem. (Respondent B, Service manager) Trots att AstraZeneca är 
nöjda med Arcadia som leverantör är framtiden osäker. Arcadia är en IT-leverantör och 
arbetar därför i en bransch som ständigt möter teknologiska förändringar. Detta kräver 
anpassning och utveckling från Arcadias sida för att fortsätta skapa värde för AstraZenecas 
verksamhet. Huruvida Arcadia är kapabel till att anpassa sig till dessa teknologiska 
förändringar i framtiden är ur AstraZenecas perspektiv osäkert. (Respondent E, Senior 
application service manager) Om AstraZeneca vill byta leverantör tar det mellan ett till två 
år att genomföra bytet med mål att ersätta de tjänster som Arcadia står för. (Respondent B, 
Service manager) 
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4.3.3 Risker 

Det finns flera faktorer som riskerar att relationen mellan AstraZeneca och Arcadia 
påverkas negativt. Arcadias svaghet ligger framförallt i deras oförmåga att leverera enligt 
den förhandlade tidsramen. För att klara av sina arbetsuppgifter i relationen till 
AstraZeneca behöver Arcadia en mängd resurser och information. Arcadia tenderar även att 
meddela sitt behov av ytterligare resurser försent och har därmed en leveransförmåga som 
enligt AstraZeneca inte är fullt pålitlig. Påminner AstraZeneca inte Arcadia om deras 
arbetsuppgifter och ber om uppgifternas status förekommer det att Arcadia inte levererar 
den efterfrågade IT-tjänsten. Att Arcadia inte följer tidsramen som står i kontraktet är ett 
stort problem för AstraZeneca, eftersom det medför betydande konsekvenser för 
AstraZenecas verksamhet. (Respondent E, Senior application service manager)  
 
 
Andra faktorer som riskerar samarbetet i leverantörrelationen är hur anställda på Arcadia 
beter sig mot AstraZeneca. Det är viktigt för AstraZeneca att en leverantör både på operativ 
och ledningsnivå förstår sina arbetsuppgifter och den information AstraZeneca ger dem. 
När anställda på Arcadia inte förstår en arbetsuppgift i relationen till AstraZeneca kan det 
hända att de ljuger och skapar både muntliga och skriftliga löften de sedan inte håller, 
istället för att erkänna att de inte kan utföra arbetsuppgiften. (Respondent B, Service 
manager) De kan även nära slutdatumet för leveransen av IT-tjänsten överdriva uppgiftens 
svårighetsgrad. AstraZeneca vet idag vilka personer på Arcadia som går att lita på att de gör 
arbetsuppgifterna i tid utan kontrollfrågor. Samtidigt vet de vilka andra personer som 
fortfarande är i behov av att kontrolleras ytterligare för att säkerställa att de förstår sina 
arbetsuppgifter. (Respondent E, Senior application service manager)  
 

4.3.4 Interorganisatorisk styrning 

För att styra och hantera dessa relationer upprättar AstraZeneca resultatmässiga 
förväntningar på Arcadia genom ett kontrakt som kallas servicenivåavtal. 
Servicenivåavtalen följs upp av AstraZenecas projektgrupper regelbundet med hjälp av 
nyckeltal. (Respondent B, Service manager) Om Arcadia inte uppfyller servicenivåavtalen i 
kontraktet straffas de genom att få mindre betalt av AstraZeneca. (Respondent E, Senior 
application service manager)  
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I det kontrakt AstraZeneca tidigare upprättat med Arcadia innehåller många olika regler 
som styr relationen. Det är bland annat genom en uppförandekod som innehåller riktlinjer 
och regler för hur AstraZeneca vill bedriva sin verksamhet på ett etiskt sätt och hur 
leverantörer bör bete sig mot AstraZeneca, exempelvis att Arcadia inte får uttala sig 
negativt om AstraZeneca. (Respondent B, Service manager) Utbildningen måste Arcadia 
genomföra varje år och signera med sin elektroniska signatur som visar att anställda på 
Arcadia godkänner uppförandekoden. Uppförandekoden följs upp genom att Arcadia 
rapporterar vad de gör till AstraZeneca. (Respondent E, Senior application service 
manager) I kontraktet menar AstraZeneca att ingenting lämnas till slumpen utan att allt i 
relationen mellan AstraZeneca och Arcadia finns nedskrivet i kontraktet. Därför är det 
viktigt att Arcadia levererar och lever upp till de förväntningar som AstraZeneca begär. 
(Respondent B, Service manager) 
 
AstraZeneca och Arcadia har en kontinuerlig kommunikation med varandra som de väljer 
att styra relationen genom och kallar varandra partners istället för köpare och leverantör. 
AstraZeneca försöker alltid vara öppna i sin relation till Arcadia genom att bland annat 
träffa dem fysiskt. AstraZeneca och Arcadia är högst involverade i varandras 
arbetsprocesser inom IT genom att de deltar på teammöten och informerar, samt bidrar i 
beslutsfrågor med deras åsikter. På dessa möten informerar AstraZeneca om vilka mål de 
har som de hoppas att Arcadia vill hjälpa dem att uppnå och därmed arbeta tillsammans 
mot. Att målen mellan organisationerna stämmer överens sker ofta då en del av Arcadias 
affärsidé går ut på att det ska gå bra för AstraZeneca. Genom dessa teammöten sker även 
feedback mellan de båda organisationerna. Detta förbättrar och ökar motivationen bland 
anställda i leverantörsrelationen genom att de informerar varandra om positiva händelser 
men också vad som kan förbättras i framtiden. AstraZeneca lägger stor vikt vid att alla 
anställda på Arcadia beröms när de gör något som hjälper AstraZeneca i deras verksamhet, 
för att på det sättet uppmuntra till en bättre relation mellan dem båda. Exempelvis delar 
AstraZeneca ut ett diplom som finns inom sex olika arbetskategorier. Enligt AstraZeneca 
motiverar diplomen anställda på Arcadia till att prestera bättre. (Respondent E, Senior 
application service manager)  
 
Dessa möten och övriga interaktioner har förbättrat leverantörsrelationen (Respondent E, 
Senior application service manager) som enligt AstraZeneca var betydligt sämre tidigare 
(Respondent B, Service manager). Den personliga relationen till Arcadia är en avgörande 
faktor till att AstraZeneca idag är nöjda med relationen. I samband med den personliga 
relationen visar Arcadia upp bättre leveransresultat än i början av relationen och dessutom 
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visar de tecken på att de är receptiva till den feedback de får och är mer delaktiga på möten. 
(Respondent E, Senior application service manager)  
 

4.4 Nexus 

4.4.1 Bakgrund 

Relationen mellan AstraZeneca och Nexus uppstod i samband med en avslutad relation 
med den större IT-leverantören (se kapitel 4.3.1) som ansvarade över majoriteten av de IT-
tjänster AstraZeneca köpte in. Nexus är en organisation från tredje världen och levererar 
bland annat hårdvaror och mellanvaror. En mellanvara är en mjukvara mellan 
operativsystemet på servrar och klienter, medan en hårdvara handlar om datorns fysiska 
delar. AstraZeneca och Nexus ser varandra som partners och kollegor vilket innebär att 
AstraZeneca får arbeta mycket med Nexus på en personlig nivå. (Respondent E, Senior 
application service manager)  
 
4.4.2 Osäkerheter  

Enligt AstraZeneca är relationen till Nexus lik relationen till Arcadia ur ett tekniskt 
perspektiv. Komplexiteten och svårighetsgraden i Nexus dagliga arbete är lik Arcadias 
situation eftersom båda leverantörerna arbetar med liknande arbetsuppgifter inom IT. 
Arbetsuppgifterna kräver en mängd information och teknisk kunskap för att avklaras. 
AstraZeneca identifierar detta ifrån att Nexus ofta menar att de inte har tillräckligt med 
information för att arbeta igenom och hinna med sina arbetsuppgifter. Dessutom tenderar 
Nexus att byta ut sin personal. Nexus tar in ny och oerfaren personal, vilket skapar en 
osäkerhet från AstraZenecas sida eftersom AstraZeneca inte vet vilka de nya personerna 
som de samarbetar med är och vilken kompetens de har. (Respondent E, Senior application 
service manager)  
 
AstraZeneca och Nexus måste framförallt samarbeta och samordna sina arbetsuppgifter 
med varandra vid ett flertal tillfällen, men framförallt i samband med två situationer. Dels 
krävs samordning för Nexus att leverera hårdvaror och mellanvaror till AstraZeneca. Både 
AstraZeneca och Nexus behöver kommunicera och byta information med varandra. Nexus 
kan inte leverera sina IT-tjänster utan att kommunicera och få information kring 
uppgifterna AstraZeneca ber dem att utföra, eftersom att uppgifterna kan variera väldigt 
mycket.  
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I andra fall krävs samordning även när incidenter inom Nexus IT-system uppstår. Ett 
exempel är när tusentals användare över hela världen en gång drabbades på grund av ett 
systemfel. I liknande fall klarar Nexus på egen hand inte av att hantera problemet, utan de 
behöver kommunicera och samarbeta med AstraZeneca för att tillsammans åtgärda utfallet. 
AstraZeneca menar att samordning med Nexus är mer problematiskt än i fallet med 
Arcadia. (Respondent E, Senior application service manager)  
 
En annan osäkerhet som påverkar relationen är förändringar i omgivningen, exempelvis 
förändringar i arbetsmarknaden, politik och kultur. Exempelvis påverkar förändringar i 
landets lagar som Nexus befinner sig i lönenivåerna. Detta påverkar leverantörsrelationen 
genom att Nexus behöver skära ner på personal, eftersom de längre inte har råd med att 
behålla sina anställda. Detta påverkar i sin tur Nexus förmåga att leverera önskade IT-
lösningar till AstraZeneca, eftersom de ibland inte har tillräckligt med resurser. 
(Respondent A, logistics development manager; Respondent E, Senior application service 
manager)   
 
Leverantörsrelationen till Nexus är på kontraktet stabilt eftersom att samarbetet är 
uppskrivet till flera år. Däremot är inte AstraZeneca helt nöjda med relationen på en 
personlig nivå. Trots att det finns ett flertal andra leverantörer som kan ersätta Nexus är det 
problematiskt för AstraZeneca att bryta samarbetet. Att bryta samarbetet med Nexus är en 
stor kostnadsfråga eftersom kostnaden att bryta kontraktet med Nexus beräknas till flera 
miljoner dollar. Likt relationen med Arcadia är framtiden med Nexus osäker på grund av att 
Nexus är en IT-leverantör och behöver utvecklas och anpassa sig till teknologiska 
förändringar för att skapa värde för AstraZenecas verksamhet i framtiden. (Respondent E, 
Senior application service manager)  
 
4.4.3 Risker 

AstraZeneca kan identifiera ett flertal faktorer som leder till att risker uppstår inom 
relationen till Nexus. Riskerna handlar framförallt om att Nexus inte levererar i tid, av rätt 
kvalité eller beter sig på ett sätt att relationen och samarbetet mellan båda organisationerna 
försämras. Likt Arcadia klarar Nexus sällan att leverera enligt den förhandlade tidsramen. 
Skillnaden är däremot att Nexus förseningar är enorma. Exempelvis har vid ett tillfälle 
AstraZeneca fått vänta i tre månader på en mellanvara. (Respondent C, IT) Ringer 
AstraZeneca inte Nexus och påminner om leveranser är det inte ovanligt att 
arbetsuppgifterna inte genomförs. På grund av bristen på dels resurser och kunskap väljer 
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Nexus dessutom ofta den enkla och billiga lösningen på sina arbetsuppgifter. Detta kallar 
en del anställda på AstraZeneca för “ful-lösningar”. Ett exempel på en ful-lösning var när 
Nexus för flera år sedan löste en arbetsuppgift som fungerade i ett land, och försökte 
därefter applicera samma lösning på resten av länderna som uppgiften berörde. Att försöka 
applicera samma lösning på olika länder är enligt AstraZeneca inte acceptabelt och fungerar 
inte praktiskt på grund av att länderna fungerar på olika sätt. (Respondent E, Senior 
application service manager)  
 
Det förekommer även att Nexus, till sin egen fördel, försöker omförhandla avtalet de har 
med AstraZeneca. Genom omförhandlingen försöker Nexus få en bättre position i 
relationen. Om det däremot visar sig att omförhandlingen inte går igenom eller att Nexus 
förlorar en del makt i avtalet protesterar de genom att bli otillgängliga och därmed omöjliga 
att skapa kontakt med. Ett exempel på när de blir otillgängliga är när de inte längre har tid 
att komma på möten eller att svara på telefonsamtal. (Respondent E, Senior application 
service manager) Nexus skapar även muntliga och skriftliga löften att de ska utföra 
arbetsuppgifter som de sedan inte uppfyller. (Respondent C, IT) Det är inte ovanligt att 
anställda på Nexus skyller ifrån sig när AstraZeneca ifrågasätter deras handlingar genom att 
de överdriver svårighetsgraden eller skapar andra lögner. (Respondent E, Senior application 
service manager)  
 
4.4.4 Interorganisatorisk styrning 

För att styra relationen mellan AstraZeneca och Nexus formuleras ett antal 
servicenivåavtal. Dessa servicenivåavtal kontrollerar AstraZeneca regelbundet. För att 
undersöka att leverantören når upp till servicenivåavtalet använder AstraZeneca nyckeltal 
som mäter och indikerar huruvida Nexus lever upp till servicenivåavtalet.  
 
För att förbättra denna leverantörsrelation försöker AstraZeneca att lära känna leverantören 
bättre och utveckla en personlig relation för att komma dem närmre. När större 
problematiska situationer uppstår skapas ett flertal projektgrupper mellan organisationerna 
för att hantera situationen. Nexus integrerar sig mer med AstraZeneca i samband med att de 
blir inbjudna till projektgrupper och samtal vilket resulterar i att Nexus i större grad 
närvarar på möten och samtal. På dessa möten och samtal sker olika typer av diskussioner 
och feedbacktillfällen. Exempelvis ber AstraZeneca projektansvariga i Nexus att bli mer 
delaktiga och interaktiva för att skapa bättre dialoger och öka Nexus förmågan att lösa 
problem. Nexus visar däremot tecken på att de helst inte vill sitta med på möten eftersom 
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de kan behöva svara på varför de misslyckas. Trots detta försöker AstraZeneca ha en öppen 
och ärlig kommunikation med Nexus och anser att detta hanterar samarbetssvårigheter. 
AstraZeneca ser till att Nexus är en del av deras team och trycker på att det inte finns något 
att dölja i relationen. Vid start av nya projekt sker därför löpande möten och diskussioner 
av strategier. I relationen sker även en form av gemensam måluppsättning, där leverantören 
får vara med och influera beslut. Däremot har inte leverantören en röst i alla beslut gällande 
måluppsättning. Målen beskrivs i servicenivåavtal där det finns en del hårda krav som sätter 
press på leverantören, exempelvis att IT-systemet Nexus ansvarar för ska vara tillgängligt 
dygnet runt.  
 
Liksom situationen med Arcadia påverkar AstraZeneca beteendet hos Nexus genom att ha 
en uppförandekod. Uppförandekoden är som tidigare nämnt en uppsättning av regler och 
riktlinjer för hur de vill att leverantören ska bete sig och agera i relationen, exempelvis att 
Nexus inte får uttala sig negativt om AstraZeneca. Uppföljning av uppförandekoden sker 
genom slumpmässiga stickprov. Varje år sker även en utbildning på internet där Nexus får 
signera med sin egna elektroniska signatur för att visa att de förstår och godkänner 
uppförandekoden.  
 
Lever Nexus inte upp till servicenivåavtalen i kontraktet straffas de genom att få mindre 
betalt av AstraZeneca. Straff kan exempelvis ske när IT-systemet Nexus är ansvariga för 
inte är tillräckligt tillgängligt. Leverantörens resultat följs upp löpande och rapporteras även 
in till en överordnare om Nexus resultat är överraskande positiva eller negativa. Nexus 
skickar även utvärderingsrapporter till AstraZeneca som AstraZeneca får besvara och 
skriva kommentarer på. AstraZeneca menar att de monetära straffen och den personliga 
relationen ökar Nexus förmåga att prestera och motivation som i början av relationen var 
mycket sämre.  
Nexus visar idag tecken på en högre nivå av aktivitet, motivation och förmåga att leverera 
önskade IT-tjänster. Nexus tar även större ansvar för relationen som resultat av bland annat 
den personliga relationen och den feedback de får.8 
  

                                                
8 Beskrivningen av den interorganisatoriska styrningen i relationen till Nexus baseras på intervjun 
med respondent E (Senior application service manager)  
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4.5 Valhalla 

 
4.5.1 Bakgrund 

Valhalla har försett AstraZeneca med direkt material i tillverkning- och montering av ett 
läkemedel sedan 90-talet då de gick vinnande ur en förhandling mellan två leverantörer. 
AstraZeneca äger rätten till läkemedlet och även de speciella verktyg, monteringslinjer och 
kvalitetsutrustning som krävs för att tillverka läkemedlet, medan Valhalla bistår med 
fabrikslokaler och kompetent personal.   
 
Genom att AstraZeneca och Valhalla har en relation som ovan står de nära varandra och ser 
varandra som partners. AstraZeneca ser relationen som långsiktig och därför önskar de 
även att det ska vara en öppen dialog mellan de både organisationerna samt att de är 
transparanta i samarbetet. Kontraktet mellan de två organisationerna har en uppsägningstid 
på 24 månader, vilket är den ungefärliga tiden AstraZeneca behöver för att byta leverantör. 
 
Valhalla är även aktiv i sin relation till AstraZeneca. Ett exempel på detta är om det sker 
investering av en ny monteringslinje. För att installera en ny monteringslinje krävs 
kommunikation med Valhalla när valet av monteringslinje ska ske. Eftersom att det är 
Valhalla som använder monteringslinjen i deras vardagliga arbete är det viktigt att 
AstraZeneca tar hänsyn till Valhallas åsikter. Om Valhalla inte är nöjda med 
monteringslinjen ökar antalet klagomål. Därför är det viktigt att båda organisationerna är 
nöjda med vilken sorts monteringslinje AstraZeneca ska investera i.9 
 
4.5.2 Osäkerheter  

Valhalla är en leverantör av direkt material och levererar varje år en stor mängd material till 
AstraZeneca. De producerar materialet på löpande band i form av maskiner och verktyg, 
vilket gör att AstraZeneca inte är tveksamma kring Valhallas kompetens. Arbetsuppgifterna 
Valhalla får av AstraZeneca är inte av stor variation utan handlar framförallt om att 
producera samma typ av material som AstraZeneca behöver i tid och av önskad kvalité. 
Trots att Valhallas produkt i sig inte är komplex att producera kan produkten däremot vara 
svår att undersöka och utreda. Vid avvikelser i produktens kvalité kan det vara svårt för 
Valhalla att peka ut exakt vad felet beror på.  

                                                
9 Bakgrundsbeskrivningen av Valhalla baseras på intervjun med respondent F (Global category 
manager)  
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Det uppstår även osäkerheter i samband med att AstraZeneca infört SMI10 vilket innebär att 
Valhalla har kontroll över AstraZenecas lager för det material Valhalla levererar. I samband 
med att Valhalla ansvarar för lagret förväntas de att förhålla sin produktion till en minimi- 
och maximinivå som AstraZeneca bestämmer. Utöver detta ser AstraZeneca till att 
informera Valhalla om sina försäljningsprognoser och inför en diskussion om Valhallas 
produktionskapacitet. Exempelvis kan AstraZeneca upptäcka en affärsmöjlighet att sälja 
läkemedel på en annan marknad och vill som följd att Valhalla anpassar sin produktion 
efter de nya försäljningsprognoserna. Kommunikation och diskussioner behövs för att fatta 
beslut kring uppföljning av AstraZenecas försäljningsprognoser. Här upplevs en misstro om 
Valhalla tror på AstraZenecas prognoser eftersom Valhalla har liknande kunder som 
AstraZeneca och kan därmed skapa en egen bild av hur många produkter av läkemedlet 
AstraZeneca kommer sälja. (Respondent F, Global category manager) 
 
Likt andra leverantörsrelationer upplevs osäkerheter kring den samordning som krävs för 
att åtgärda leveransavvikelser. Eftersom AstraZeneca producerar läkemedel som människor 
är i behov av är leveransavvikelser ytterst allvarliga. Uppstår en större leveransavvikelse 
med Valhalla menar AstraZeneca att det därför kan innebära stora problem och behöver 
åtgärdas omgående. Vid leveransavvikelser behövs en hög nivå kommunikation och 
samarbete mellan båda organisationerna. (Respondent D, Senior supply planner)  
 
I samband med att en hög samarbetsnivå krävs upplever AstraZeneca samarbetssvårigheter 
på grund av kulturen i det landet Valhalla befinner sig i. Av kulturella skäl och 
organisatoriska regler är anställda på Valhalla inte lika öppna som AstraZenecas personal i 
Sverige. Exempel på problematiska situationer som kan upplevas är beslut på ett möte som 
inte kan gå igenom på grund av att anställda som representerar Valhalla på mötet behöver 
diskutera ämnet med sin överordnade först. Dessutom är Valhallas representanter tystlåtna 
och inte delaktiga i diskussioner på grund av att de tillhör en lägre nivå i organisationens 
hierarki. AstraZeneca menar att detta innebär att gemensam beslutsfattning tar längre tid 
och att kommunikationen mellan AstraZeneca och Valhalla inte uppnår önskad kvalité. 
(Respondent G, Senior packing engineer)  
 
Sedan menar AstraZeneca att det även finns osäkerheter i omgivningen som påverkar 
relationen. Exempelvis finns det enbart ett fåtal leverantören i världen som kan producera 
samma produkt som Valhalla. Därför är Valhalla ytterst relevanta i produktionen av 
                                                
10 SMI är en förkortning på Supplier Managed Inventory 
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läkemedlet de är kopplade till. Dessutom kan förändringar på marknaden påverka 
AstraZenecas försäljningsvolym. AstraZeneca kan därför behöva vara snabba och öppna 
mot Valhalla om deras prognoser och vad AstraZeneca behöver av Valhalla i framtiden. 
(Respondent F, Global category manager) 
 
Likt relationen till Nexus är relationen till Valhalla stabil på grund av att det är ett långt 
projekt att byta leverantör. Leverantörsrelationen är därför uppskriven till flera år. 
AstraZeneca har även 24 månaders uppsägningstid på kontraktet mellan organisationerna. 
Detta ger en lång reaktionstid för AstraZeneca att hitta en ny leverantör och Valhalla en ny 
kund. Därför menar AstraZeneca också att Valhalla blir meddelade tidigt om AstraZeneca 
byter leverantör. 
Däremot avspeglas en annan relation i verkligheten som är mindre stabil. AstraZeneca 
utreder om de bör hitta en sekundär leverantör på grund av de avvikelser som Valhalla 
uppvisar och för att AstraZeneca saknar detaljerade åtgärdsplaner. Valhalla är medveten om 
AstraZenecas planer att införa en sekundär leverantör. Trots att problem och 
samarbetssvårigheter upplevs fortsätter relationen som vanligt. (Respondent F, Global 
category manager)  
 
4.5.3 Risker 

I relationen till Valhalla identifierar AstraZeneca bland annat att risken för 
kvalitetsavvikelser. AstraZeneca är beroende av att Valhalla levererar det material 
AstraZeneca beställt för att producera sitt läkemedel. AstraZeneca berättar att de för ett par 
år sedan upplevde en större kvalitetsavvikelse som resulterade i att AstraZeneca inte kunde 
leverera önskad volym av läkemedlet som Valhalla är kopplat till. (Respondent A, Logistics 
development manager; Respondent F, Global category manager) Uppstår liknande 
kvalitetsavvikelser i materialet Valhalla levererar kan det innebära att AstraZeneca får slut 
på läkemedlet i lagret. Eftersom läkemedel kräver hög noggrannhet och kvalitet kan 
AstraZeneca inte leverera vidare om Valhalla inte når upp till kvalitetskraven. (Respondent 
A, Logistics development manager) Risken för kvalitetsavvikelser kvarstår idag och är hög 
eftersom AstraZeneca inte är helt övertygade av Valhallas åtgärdsplaner. Dessutom har 
AstraZeneca i nuläget ingen annan leverantör att vända sig till om Valhalla inte lever upp 
till kvalitetskraven, vilket innebär att AstraZenecas resultat direkt påverkas negativt vid 
kvalitetsavvikelser. (Respondent G, Senior packing engingeer)  
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Kvalitetsavvikelser skapar misstro gentemot Valhalla och misstron förstärks genom att 
Valhalla inte visar upp planer på varför avvikelser sker och hur de ska åtgärdas. Om 
AstraZeneca ifrågasätter händelser eller avvikelser går Valhalla omedelbart till 
försvarsställning och skyller ifrån sig. Dessutom får AstraZeneca endast korta och 
outvecklade svar från Valhalla kring kvalitetsavvikelser, vilket får AstraZeneca känna att 
Valhalla inte berättar hela sanningen. Valhalla visar även andra tecken på att de inte alltid 
berättar hela sanningen för AstraZeneca. Exempelvis vill Valhalla byta ut 
produktionsverktyg, vilket innebär stora investeringssummor för AstraZeneca, utan att 
utförligt berätta för AstraZeneca varför de är i behov av verktygsförändringen. (Respondent 
G, Senior packing engingeer)  
 

4.5.4 Interorganisatorisk styrning 

Som tidigare nämnt använder AstraZeneca sig av SMI med Valhalla som dagligen 
kontrolleras av AstraZeneca och därmed delvis styr hur Valhalla ska agera i 
lagerhållningen. För att kontrollera att Valhalla lever upp till AstraZenecas förväntningar 
används ett balanserat styrkort de kallar Standard Scorecard. Styrkortet innehåller olika 
strategiska mål och nyckeltal. Nyckeltalen indikerar huruvida de strategiska målen uppnås. 
Genom att använda SMI tillåts Valhalla hålla en jämnare produktionsnivå samt 
kapacitetsnivå som är till båda parters fördel. AstraZeneca bestämmer en minimi och 
maximinivå för lagervolymen. (Respondent F, Global category manager) 
Till detta införs regelbundna taktiska möten mellan organisationerna där de går igenom vad 
som händer i en fyra-veckors period framöver och därmed involverar Valhalla ytterligare i 
AstraZenecas verksamhet. På mötet bearbetas även försäljningsprognoser, AstraZenecas 
förmåga att sälja och Valhallas förmåga kapacitet att producera, samt vilken effekt detta har 
på framtiden för organisationerna. AstraZeneca försöker exempelvis påverka Valhallas 
produktion i samband med nya affärsmöjligheter, som exempelvis försäljningsmöjligheter 
på andra marknader. (Respondent G, Senior packing engingeer)  
 
AstraZeneca inkluderar även Valhalla i diskussioner kring priser, avtal och strategier. 
Dessa ovan nämnda metoder att hantera relationen till Valhalla sker i försök att visa att 
AstraZeneca är transparanta. Valhallas anställda involveras på strategiska möten där 
AstraZeneca är interaktiva, öppna och skapar delaktighet i diskussioner. AstraZeneca 
menar att kommunikationen med Valhalla har förbättrats jämfört med tidigare år, men att 
samarbetssvårigheter kvarstår. Valhalla är idag mer engagerade i diskussioner. (Respondent 
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F, Global category manager)  
 
Kvalitetsgranskningar är en ytterligare metod för AstraZeneca att hantera sin relation till 
Valhalla. En kvalitetsgranskning kan exempelvis innebära att AstraZeneca är på plats hos 
leverantören för att se till att de uppfyller AstraZenecas kvalitetskrav. Upplever 
AstraZeneca kvalitetsavvikelser hos Valhalla ber de oftast om åtgärdsplaner, vilket innebär 
att Valhalla måste reda ut sina kvalitetsavvikelser och visa för AstraZeneca hur de åtgärdar 
problemet. Vanligtvis behöver inte AstraZeneca åka ut till leverantören och vara med 
fysiskt i utredningar kring kvalitetsavvikelser. Däremot var AstraZeneca vid en stor 
kvalitetsavvikelse som tidigare uppstod tvungna att anpassa sig i relationen till Valhalla. I 
samband med den stora kvalitetsavvikelsen skickade AstraZeneca ut en projektgrupp till 
Valhalla och startade en utredning. (Respondent G, Senior packinig engingeer)   
AstraZeneca berättar att den feedback Valhalla får efter sina leveranser och 
kvalitetsgranskningar definitivt resulterar i förbättringar, men att risken för 
kvalitetsavvikelser kvarstår. (Respondent F, Global category manager) 
 
Utöver kvalitetsgranskningar används en extern revisionsfirma för att titta på att Valhalla är 
socialt ansvarsfulla, vilket innebär att de bland annat granskar om det förekommer 
barnarbete, hur Valhalla påverkar miljön, att anställda inte är underbetalda och att Valhalla 
följer lagar. Denna granskning är ett krav från AstraZenecas, men som Valhalla tvingas 
betala. (Respondent F, Global category manager)  
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5. Analys 

5.1 Osäkerheter 

5.1.1 Uppgiftsosäkerhet 

I studien av de tre leverantörsrelationerna är dels det värde den levererade produkten eller 
tjänsten tillför AstraZenecas verksamhet avgörande i det Pernot och Roodhooft (2014) 
definierar som uppgiftsosäkerhet.  
 
Uppgiftsosäkerheten identifieras främst hos Arcadia och Nexus, dels på grund av 
komplexiteten i deras IT-tjänster, men även på grund av att båda IT-leverantörerna tillhör 
en bransch som påverkas av teknologins ständiga utveckling. AstraZeneca är osäkra på om 
de IT-tjänster Arcadia och Nexus levererar idag kommer skapa lika mycket värde för 
AstraZeneca i framtiden och förväntar att både Arcadia och Nexus i framtiden förtydligar 
hur de kommer att utvecklas och fortsätta skapa betydelse för AstraZenecas verksamhet.  
 
Valhalla är däremot en leverantör av direkt material och producerar sitt material de 
levererar till AstraZeneca löpande med hjälp av maskiner och verktyg. Valhalla är inte i 
samma behov av teknologisk utveckling av sin produkt som Arcadia och Nexus, eftersom 
AstraZeneca varje gång beställer samma form av direkt material från Valhalla för att 
producera sitt läkemedel. Valhalla kan därför fortsätta producera med sina nuvarande 
metoder och få ut exakt samma produkt som skapar värde för AstraZeneca.  
 
Valhalla kan i framtiden behöva byta ut sina maskiner och verktyg i produktionen för att 
säkerställa sin förmåga att leverera material till AstraZeneca. Eftersom att utbytet av 
maskiner och verktyg är direkt kopplade till organisationens leveransförmåga kan det 
därför inte klassas som en osäkerhet enligt Melzer (1982). Använder Valhalla exempelvis 
en maskin av lägre prestanda än en tidigare maskin kommer av logiskt skäl innebära att 
Valhalla producerar långsammare eller inte uppnår samma kvalitetsnivå som tidigare. Att 
distributionen av utfallen är kända klassas enligt Meltzer (1982) mer som en risk.  
 
Däremot är situationen för Arcadia och Nexus en osäkerhet, eftersom en osäkerhet enligt 
Meltzer (1982) handlar om att distributionen av fallen är okända och kan därför inte baseras 
på matematik eller statistik. AstraZeneca vet inte hur Arcadia och Nexus kommer anpassa 
sin verksamhet till framtida teknologiska förändringar. AstraZeneca vet dessutom inte vilka 



48 

förändringar Arcadia och Nexus kommer att genomföra för att fortsätta skapa värde för 
AstraZenecas verksamhet.  
 
Uppgiftsosäkerhet handlar dessutom om komplexiteten i den levererade produkten och 
tillverkningsprocessen (Pernot & Roodhooft, 2014) och orsakas bland annat genom att 
komplexiteten i en uppgift är alltför stor, vilket beror på att leverantören inte innehar 
tillräckligt med information att lösa uppgiften (Blili m.fl., 1998).  
 
De IT-tjänster Arcadia och Nexus levererar till AstraZeneca varierar och kräver mer 
information jämfört med vad som krävs i relationen till Valhalla. Eftersom Arcadia och 
Nexus arbetsuppgifter varierar kan de inte använda samma lösning på de olika tjänsterna, 
vilket Nexus bland annat försökt. Uppgifterna kräver mer betänketid och beslutfattande. 
Nexus höga personalomsättning tyder även på att Nexus förlorar kompetens och kan därför 
enligt Galbraith (1977) tolkas som att differensen mellan vad organisationen har för 
information och vad som krävs för att lösa en uppgift ökar. Valhalla, som är en leverantör 
av direkt material och producerar samma typ av material i stor volym till AstraZeneca varje 
år, kan enligt (Blili m.fl., 1998) tolkas som en organisation med en produktion av låg 
komplexitet och variabilitet. Utifrån Galbraith (1977) definition av uppgiftsosäkerhet 
bekräftas en låg uppgiftsosäkerhet i relationen till Valhalla, eftersom de har tillräcklig 
information för att producera och leverera material till AstraZeneca.  
 

5.1.2 Beroendeförhållande 

 
Beroendeförhållandet i relationerna mellan AstraZeneca och Arcadia och Nexus är 
likartade eftersom den arbetsfördelning som uppstår i relationerna är liknande varandra. 
Arcadia och Nexus behöver information från AstraZeneca om bland annat deras 
förväntningar på hur IT-lösningarna ska se ut och fungera för att leverera enligt 
AstraZenecas förväntningar. Får Arcadia och Nexus inte tillräckligt med information hör de 
av sig till AstraZeneca och ber om mer information precis innan IT-lösningen ska levereras.  
 
Utöver detta identifieras samordning mellan AstraZeneca och IT-leverantörerna när 
leveransavvikelser i IT-systemen som Arcadia och Nexus uppstår. AstraZeneca behöver i 
dessa situationer hjälpa Arcadia och Nexus att hantera avvikelserna. Anledningen till att 
beroendeförhållandet i leverantörsrelationen till Arcadia och Nexus är likartade är för att de 
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är av samma typ av IT-leverantör. Det som skiljer de två leverantörerna åt är att Nexus är 
mer inriktade mot hårdvaror än vad Arcadia är.  
 
I relationen till Valhalla krävs det mindre samordning på grund av att Valhalla klarar av att 
producera och leverera sitt material på egen hand. Beroendeförhållandet hos Arcadia och 
Nexus är större än i Valhalla, men kan i Dekkers (2004) mening inte tolkas som hög, 
eftersom ingen av de tre leverantörsrelationerna kräver särskilt mycket samordning för att 
byta resurser med varandra. Nexus och Arcadia kräver endast information som kan variera 
kring de arbetsuppgifter och uppdrag de får av AstraZeneca, medan Valhalla kan producera 
sitt material på löpande band utan att behöva samordna sina aktiviteter med AstraZeneca. 
Dekker (2004) jämför samordningen som krävs i en leverantörsrelation med ett exempel på 
en relation som försöker skapa nya teknologier tillsammans. En sådan relation kräver en 
mer komplex samordning och kräver samtidigt en hög kommunikationsnivå för att fungera.  
 
Behovet av samordning mellan AstraZeneca och de tre leverantörerna anses inte som hög. 
Däremot är AstraZeneca beroende av de tre leverantörernas resurser för att uppnå sina 
strategiska mål. Utan Arcadia och Nexus minskas AstraZenecas förmåga att hantera sitt IT-
system och utan Valhalla kan AstraZeneca inte leverera ett specifikt läkemedel. Genom 
Dekker (2004) identifieras beroendeförhållandet i de tre leverantörsrelationerna eftersom 
AstraZeneca behöver Arcadia, Nexus och Valhallas resurser för att uppnå sina strategiska 
mål.  
 
De tre studerade leverantörsrelationerna bekräftar det Dekker (2004) menar med att 
beroendeförhållandet är en osäkerhet. AstraZeneca vet inte vilka typer av justeringar och 
anpassningar som behöver ske i framtiden i relationerna till Arcadia, Nexus och Valhalla. 
AstraZeneca vet inte hur beroende de kommer vara i framtiden av de tre leverantörerna. 
AstraZeneca vet heller inte hur behovet av samordning mellan de och sina leverantörer 
kommer förändras och huruvida leverantörerna kommer anpassa sig efter detta. Detta 
uppfyller även Meltzers (1982) definition av en osäkerhet, eftersom AstraZeneca inte kan 
matematiskt eller statistiskt beräkna hur beroende de kommer vara av leverantörerna i 
framtiden.  
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5.1.3 Osäkerheter i omgivningen och Relationell stabilitet 

Osäkerheter i omgivningen avser externa faktorer som köparen inte kan kontrollera, men 
ändå påverkar relationen och handlar bland annat om; antalet alternativa leverantörer på 
marknaden, lagar och framtida oförutsedda osäkerheter. (Pernot & Roodhooft, 2014). Både 
Arcadia och Nexus är IT-leverantörer som befinner sig i ett land som tillhör den tredje 
världen. Enligt AstraZeneca finns en mängd alternativa IT-leverantörer som teoretiskt kan 
ersätta Arcadia och Nexus. Valhalla levererar däremot en unik produkt och är den enda 
leverantören AstraZeneca har som kan leverera den produkten. Då Valhalla är den enda 
leverantören AstraZeneca använder sig av och att det enbart finns ett fåtal leverantörer i 
världen som teoretiskt kan producera materialet är osäkerheten i omgivningen högre i 
Valhalla jämfört med Arcadia och Nexus.  
 
Pernot och Roofhooft (2014) menar även att lagar är en osäkerhet i omgivningen. Arcadia 
och Nexus som tillhör ett land i tredje världen har en annan kultur och politik som påverkar 
landets lagar, som i sin tur påverkar relationen. Exempelvis menar AstraZeneca att 
förändringar i arbetsmarknaden ökar lönerna i landet Arcadia och Nexus befinner sig i, 
vilket i sin tur påverkar relationen. Med ökade löner kan det exempelvis innebära att 
Arcadia och Nexus behöver skära ner på sin personal, förutsatt att priserna är oförändrade, 
vilket påverkar deras förmåga att leverera det som står i kontraktet till AstraZeneca.  
 
Valhalla befinner sig i västvärlden tillsammans med AstraZeneca, däremot i ett annat land. 
AstraZeneca menar att den kulturella skillnaden påverkar relationen och skapar 
samarbetssvårigheter eftersom Valhalla exempelvis inte är lika öppna som AstraZeneca 
önskar, vilket skapar en osäkerhet i omgivningen.  
 
AstraZeneca upplever olika osäkerheter i omgivningen med de tre leverantörerna som 
påverkar AstraZeneca olika. Vi däremot menar att osäkerheten i omgivningen är högre i 
Valhalla jämfört med Arcadia och Nexus på grund av att Valhalla är en av få leverantörer i 
världen som kan producera det material AstraZeneca är i behov av. Nexus och Arcadia är 
mindre problematiska att ersätta eftersom det finns många tillgängliga leverantörer av 
samma sort.  
 
Relationell stabilitet utvecklas genom att ett ömsesidigt engagemang i 
leverantörsrelationerna uppstår och genom att organisationerna i leverantörsrelationerna vill 
fortsätta samarbeta med varandra (Pernot & Roodhooft, 2014). Stabilitetsnivån påverkas 
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enligt Heide och John (1990) av hur stora de ömsesidiga förväntningarna i relationen är att 
ett fortsatt samarbete ska ske. Enligt kontrakten mellan AstraZeneca och de tre 
leverantörerna är relationerna stabila. Relationerna är skrivna på flera år och är ur det 
perspektivet långsiktiga. Vill AstraZeneca säga upp leverantörsrelationerna med någon av 
dessa tre leverantörer kommer uppsägningen att ske i en långsam process och inte i en form 
av en plötslig förändring. Däremot är AstraZeneca mindre nöjda i sin relation till Nexus 
och framförallt Valhalla, vilket tyder på att det ömsesidiga engagemanget inte identifieras 
inom dessa två relationer. AstraZenecas missnöje identifieras dels i Nexus genom att de 
visar tydliga tecken på opportunistiskt beteende och dels i Valhalla eftersom de inte visar 
att de hanterar sina leveransavvikelser. 
 
Relationell stabilitet i de tre leverantörsrelationerna identifieras genom Meltzer (1982) som 
en osäkerhet, eftersom AstraZeneca inte kan veta hur det ömsesidiga engagemanget och 
viljan att fortsätta ett samarbete kommer att förändras och påverka relationen i framtiden.  
 

5.2 Risker 
 
5.2.1 Leveransrisk 

Leveransrisk avser risken till att leverantören inte lyckas leverera enligt köparens 
förväntningar och inte uppnår önskat operativt resultat. Detta kan innebära att leverantören 
bland annat inte kan leverera enligt överenskommen tidsram, kvalité och av önskat pris. 
(Pernot & Roodhooft, 2014)  
 
Leveransrisker identifieras och bekräftas i flera situationer i AstraZenecas relation till 
Arcadia, Nexus och Valhalla. Den leveransrisk som framförallt observeras i Arcadia och 
Nexus är stora svårigheter för leverantörerna att leverera i tid. Förseningarna kan vara 
mellan ett par dagar upp till månaders förseningar. I relationen till Valhalla handlar 
leveransrisken däremot mer om att leverera enligt önskad kvalité och förmågan att kunna 
anpassa sin produktion enligt AstraZenecas försäljningsprognoser. Genom Meltzer (1982) 
riskdefinition identifieras detta som leveransrisker, eftersom AstraZeneca statistiskt vet hur 
ofta Arcadia och Nexus inte klarar av att leverera i tid och Valhalla inte uppnår den 
önskade kvalitén i materialet de levererar. Leveransrisken identifieras som högst hos 
Valhalla och minst hos Arcadia. Att leveransrisken är högst hos Valhalla beror dels på att 
AstraZeneca inte kan leverera ett specifikt läkemedel om Valhalla inte klarar av att leverera 
sitt material, men även på grund av att Valhalla dessutom inte visat upp några tydliga 
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åtgärdsplaner för sina kvalitetsavvikelser. Varken Nexus eller Arcadia har liknande 
svårigheter att visa för AstraZeneca hur de tänkt åtgärda leveransavvikelser. Däremot är 
Arcadia mer receptiv av den feedback de får från AstraZeneca och är mer villiga att 
anpassa sig och hantera sina leveransavvikelser än vad Nexus är.  
 

Studien av leverantörsrelationerna till Arcadia, Nexus och Valhalla bekräftar även 
kopplingen mellan leveransrisk och de fyra osäkerheterna. Trots att Meltzer (1982) menar 
att utfallet av en osäkerhet är okänd och att det heller inte går att ta reda på distributionen 
av utfallen, bekräftar vår studie Pernot och Roodhoofts (2014) mening med att osäkerheter 
påverkar riskerna.  
Om en köpare som AstraZeneca upplever en uppgiftsosäkerhet med sin leverantör i den 
mening att köparen inte vet hur värdefull leverantörens produkter och tjänster kommer vara 
i framtiden, kan det potentiellt innebära att leverantören inte lyckas leva upp till köparens 
kvalitetsförväntningar i framtiden. Genom den kopplingen innebär det att risken för att 
leverantören inte lever upp till önskad kvalité i sin leverans ökar. Däremot är detta endast 
exempel på vad som teoretiskt kan ske. Eftersom utfallet och distributionen av utfallen i en 
osäkerhet, enligt Meltzer (1982) är okända kan vi inte peka på exakta osäkerheter och 
koppla dem till risker. I samband med att det inte i förväg går att ta reda på vad exakt en 
osäkerhet kommer att leda till och basera det på vetenskap går det heller inte att i förväg 
para ihop specifika osäkerheter med risker.  
 
5.2.2 Relationsrisker  

Relationsrisk innebär risken att leverantören beter sig opportunistiskt och likt leveransrisker 
påverkas även relationsrisker av de fyra osäkerheterna. En leverantör beter sig 
opportunistiskt när leverantören exempelvis inte bidrar tillräckligt eller bryter mot 
avtalsförhandlingar (Kumar, 2014).  
 
Det finns två olika typer av opportunism, aktiv och passiv opportunism (Seggie m.fl., 2013) 
som existerar i alla tre av de studerade leverantörsrelationerna. Arcadia och Nexus skapar 
vid ett flertal tillfällen löften, både muntliga och skriftliga, som de sedan inte håller och 
kommer istället med bortförklaringar och skyller ifrån sig, vilka är tydliga tecken på 
opportunistiskt beteende.  
 
Aktiv opportunism (Seggie m.fl., 2013) sker när Arcadia och Nexus hör av sig väldigt sent 
inpå en arbetsuppgift och överdriver svårighetsgraden. Aktiv opportunism upplevs i en 
högre grad från Nexus sida, eftersom de skyller ifrån sig och även försöker omförhandla 
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avtalet till deras fördel. Får Nexus inte sin vilja igenom börjar de istället prestera sämre och 
minskar kommunikationen med AstraZeneca.  
 
Även passiv opportunism (Seggie m.fl., 2013) identifieras vid flera tillfällen då Arcadia och 
Nexus till sin egen fördel väljer att undvika sina skyldigheter att leverera i tid. Att de har 
svårt att hålla sig till den förhandlade tidsramen och att Nexus plötsligt inte har tid att gå på 
möten är ett exempel på passiv opportunism. Passiv opportunism visas från Valhalla 
eftersom Valhalla inte berättar hela sanningen i samband med att AstraZeneca försöker reda 
ut kvalitetsavvikelser.  
 

 
Likt kopplingen mellan osäkerheter och leveransrisker menar vi att det inte går att para ihop 
osäkerheter med relationsrisker. Studien bekräftar att osäkerheter påverkar relationsrisker. 
Exempelvis visar en lägre engagemangsnivå en koppling till ökat opportunistiskt beteende i 
Nexus vilket tyder på att relationell stabilitet kan påverka relationsrisken. Genom Meltzers 
(1982) definition av risker anses relationsrisken som en risk, eftersom en köpare statistiskt 
kan veta hur ofta leverantören beter sig opportunistiskt.   
 

5.3 Interorganisatorisk styrning 
 
5.3.1 Resultatstyrning 

AstraZenecas metod att styra Arcadia, Nexus och Valhalla sker i form av formell och 
informell styrning. Formell styrning innebär explicita styrningsmetoder för att hantera en 
leverantörsrelation och delas in i resultatstyrning och beteendestyrning (Pernot & 
Roodhooft, 2014).  
 
Den resultatstyrning som identifieras i relationen till Arcadia och Nexus sker i form av 
uppsättning av servicenivåavtal. Detta innebär att AstraZeneca sätter upp mål och 
förväntningar på Arcadia och Nexus. Resultatstyrning handlar enligt Das och Teng (1998) 
om att sätta strategiska mål, klargöra ömsesidiga förväntningar, men även om att mäta och 
evaluera resultat. Att olika typer av servicenivåavtal finns med i kontraktet innebär att 
AstraZeneca ställer förväntningar på vilket operativt resultat Arcadia och Nexus bör uppnå. 
För att evaluera huruvida Arcadia och Nexus når upp till servicenivåavtalet utgår 
AstraZeneca ifrån olika nyckeltal som indikerar detta. Dessutom bjuder AstraZeneca in 
Arcadia och Nexus på regelbundna möten för att fastställa vilka förväntningar de har på 
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leverantörerna, där även leverantörerna får säga sina synpunkter om förväntningarna på 
dem. Detta kan enligt Das och Teng (1998) ses som en gemensam måluppsättning och att 
de i relationen klargör sina förväntningar på varandra.  
 
Resultatstyrningen i relationen till Valhalla skiljer sig en aning på grund av att Valhalla är 
en annan typ leverantör och att relationen därför fungerar annorlunda. AstraZeneca har 
infört SMI, vilket tillåter Valhalla att styra AstraZenecas lagernivåer. Valhalla producerar 
enligt AstraZenecas försäljningsprognos och styr lagret utifrån ett krav på en minimi- och 
maximinivå som AstraZeneca bestämmer. Försäljningsprognosen diskuteras på taktiska 
möten mellan AstraZeneca och Valhalla och styr därmed även Valhallas produktion. Das 
och Teng (1998) påpekar även att resultatstyrning mäter och evaluerar resultat. För att 
kontrollera att Valhalla lever upp till AstraZenecas krav och förväntningar används ett 
Standard Scorecard som innehåller strategiska mål och nyckeltal som mäter dessa mål.   
 
5.3.2 Beteendestyrning 

Beteendestyrning styr hur en partner i en leverantörsrelation bör bete sig och mäter samt 
evaluerar deras beteende. Exempel på beteendestyrning är bland annat regler, rapportering 
och kontrollenheter. (Gulati & Singh, 1998; Das & Teng, 1992) 
 
För att se till att leverantörerna uppför sig enligt AstraZenecas villkor finns en 
uppförandekod relationerna till Arcadia och Nexus. Uppförandekoden är en uppsättning av 
regler och riktlinjer för hur leverantörerna bör bete sig och agera mot AstraZeneca. Det kan 
exempelvis handla om att de inte får prata negativt om AstraZeneca. Utifrån detta 
identifieras beteendestyrningen i Arcadia och Nexus. Beteendestyrningen i relationen till 
Arcadia och Nexus är likadan eftersom att både Arcadia och Nexus tar del av 
uppförandekoden i form av utbildningar på internet. Varje år får Arcadia och Nexus 
elektroniskt skriva under att de förstår och godkänner AstraZenecas uppförandekod.  
 
I relationen till Valhalla identifieras beteendestyrningen genom att AstraZeneca granskar 
Valhallas handlingar. För att säkerställa att Valhalla uppfyller AstraZenecas krav på socialt 
ansvar använder AstraZeneca en extern revisionsfirma som bland annat granskar om det 
förekommer barnarbete och om de anställda är underbetalda. Dessa granskningar är 
exempel på beteendestyrning som enligt Gulati och Singh (1998) handlar om kontroller av 
den andra partnerns beteende.  
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5.3.3 Informell Styrning 

Enligt Merchant (1998) formas den informella styrningen implicit genom kontinuerliga 
interaktioner, möten och ledningsattityder. En viktig faktor för den informella styrningen är 
enligt Pernot och Roodhooft (2014) tillit. Tillit i sig är enligt Pernot och Roodhooft (2014) 
inte informell styrning, utan det är de handlingar köparen gör för att skapa tillit i relationen 
som ses som informell styrning. Dekker (2004) tillägger att tillit skapas genom 
kontinuerliga interaktioner, att inkludera en annan organisation i sina beslutsprocesser och 
ta risker tillsammans. I vår studie handlar informell styrning främst om hur AstraZeneca 
agerat för att utveckla tillit i relationerna till Arcadia, Nexus och Valhalla.  
 

Den informella styrningen kan i relationen till Arcadia, Nexus och Valhalla identifieras i 
AstraZenecas personliga relation med leverantörerna. AstraZeneca har sedan början av 
relationerna visat sig transparenta, öppnat upp sig och försökt utveckla en interaktiv 
relation med leverantörerna. Genom att skapa och utveckla en personlig relation med 
Arcadia, Nexus och Valhalla identifieras en mängd interaktioner som enligt Dekker (2004) 
i sin tur skapar tillit. I samband med att alla tre leverantörer även får vara med och influera 
strategiska beslut gällande leverantörsrelationerna uppfylls Dekkers (2004) andra kriterium 
för att tillit ska formas, nämligen att tillåta en annan organisation att vara med i 
beslutsprocesser. I relationen till Valhalla identifieras även en gemensam riskdelning i 
samband med att Valhalla anpassar sig efter AstraZenecas försäljningsprognoser. Genom 
att ta risker tillsammans menar Dekker (2004) att tillit byggs.  
 
AstraZenecas sätt att skapa en personlig och transparent relation med sina leverantörer 
bidrar till att skapa goodwilltillit i relationen. Goodwilltillit handlar om att skapa öppenhet 
och engagemang i interorganisatorisk relation (Sako, 1992). Att skapa goodwilltillit 
fungerar enklare relationen till Arcadia men är svårare att skapa hos Nexus och Valhalla där 
ett tydligare opportunistiskt beteende identifieras är tillit svårare att skapa, eftersom 
opportunistiskt beteende minskar tillitsnivån (Park m.fl., 2014). 
 
Kompetenstillit, som handlar om huruvida köparen litar på att leverantören klarar av att 
leverera (Sako, 1992), skapas och förstärks när leverantören visar att de kan hantera de 
avvikelser som sker. Kompetenstilliten till Arcadia är större än hos Nexus och Valhalla. 
Detta beror på att Arcadia är mer receptiv till den feedback de får av AstraZeneca och 
uppnår därför högre leveranskvalité än Nexus och Valhalla. Sako (1992) tillägger att 
kompetenstilliten kan förändras över tid, vilket identifieras i relationerna till Nexus och 
Valhalla.  AstraZeneca vet idag att Nexus och Valhalla har en sämre förmåga att hantera 
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sina leveransavvikelser. Detta identifieras tydligast hos Valhalla som vid upprepade 
tillfällen visar tecken på kvalitetsbrister i sina leveranser, utan att åtgärda problemet.  
 
Kontraktstillit handlar om huruvida leverantörerna håller vad de lovar (Sako, 1992) och kan 
kopplas till servicenivåavtal för Arcadia och Nexus samt Standard Scorecard för Valhalla, 
eftersom dessa är tecken på explicita överenskommelser. Arcadia och Nexus har svårt att 
leverera enligt den förhandlade tidsramen vilket även påverkar AstraZenecas kontraktstillit 
för Arcadia och Nexus. I Valhallas fall handlar den förändrade kontraktstilliten mer 
huruvida Valhalla uppnår den önskade kvalitén på materialet de levererar.  

5.4 Identifierade incitament i leverantörsrelationerna  
 
Incitament avser monetära och icke-monetära incitament. Monetära incitament är direkt 
kopplade till resultat och ökar motivationen till att nå de strategiska målen. (Merchant & 
Van der Stede, 2012) Monetära incitament identifieras endast i relationerna till Arcadia och 
Nexus. Arcadia och Nexus får inget som Merchant och Van der Stede (2012) beskriver som 
positiva incitament i form av bonusar, utan straffas istället i form av mindre betalt ifall de 
inte lyckas nå upp till servicenivåavtalen. I relationen till Valhalla identifieras inga 
monetära incitament, de belönas inget extra för positiva insatser och de straffas inte heller 
om de inte uppnår servicenivåavtalen. 
 
Eftersom AstraZeneca lägger fokus på att skapa en personlig relation till sina leverantörer 
är de flesta incitament i leverantörsrelationerna icke-monetära och har inte en direkt 
koppling till leverantörernas resultat. I de personliga relationerna med Arcadia, Nexus och 
Valhalla bjuds leverantörerna in på möten där AstraZeneca visar sitt engagemang, sin 
öppenhet och skapar interaktioner för att se till att mötet är tvåsidigt. Här kan genom 
Merchant och Van der Stede (2012) icke-monetära incitament identifieras, eftersom 
AstraZeneca ser till att leverantörerna är delaktiga eftersom att de låter leverantörerna vara 
med och influera beslut gällande relationerna. Dessutom ger AstraZeneca leverantörerna 
feedback på deras prestationer och resultat, vilket genom Ashton (1990) kan tolkas som ett 
icke-monetärt incitament. I relationen till Arcadia delar även AstraZeneca ut diplom inom 
sex olika arbetsområden till anställda hos Arcadia som presterat utöver förväntningarna, 
vilket kan ses som ett ytterligare icke-monetärt incitament eftersom anställda på Arcadia 
upplever bekräftelse, en faktor som Merchant och Van der Stede (2012) menar är ett icke-
monetärt incitament.  
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Utöver den personliga relationen som utvecklas med Arcadia, Nexus och Valhalla och de 
monetära straff som identifieras i relationen till Arcadia och Nexus, motiverar AstraZeneca 
Valhalla med ytterligare icke-monetära incitament. Valhalla har kontroll över AstraZenecas 
lagernivåer för det material AstraZeneca behöver för att producera ett specifikt läkemedel. I 
samband med att Valhalla får kontroll och ansvar över lagret identifieras icke-monetära 
incitament som makt, självständighet och arbetsuppgifter (Merchant & Van der Stede, 
2012). AstraZeneca tilldelar Valhalla arbetsuppgiften och ansvaret att hantera AstraZenecas 
lager och förutom att hålla sig inom AstraZenecas bestämda minimi- och maximinivåer får 
Valhalla arbeta självständigt och bestämma hur mycket material som produceras utifrån 
AstraZenecas försäljningsprognoser. Nedan i figur 2 sammanfattas de incitament som 
identifieras i de tre leverantörsrelationerna.  
 
Presentation av identifierade incitament i leverantörsrelationerna  

 Figur 2: Identifierade incitament i en leverantörsrelation, av författarna  

Personlig 
relation Tilldelat ansvar 

Icke-monetära incitament 

Monetära straff 
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beslutsprocesser	  
• Feedback	  
• Bekräftelse	  

• Självständighet	  
• Makt	  
• Ansvar	  för	  
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• Risk	  för	  mindre	  
betalt	  
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5.5 Hur incitament hanterar osäkerheter 
 
AstraZeneca som köpare skapar i alla de tre studerade leverantörsrelationerna en personlig 
relation till sina leverantörer genom att bland annat vara transparent i sitt agerande mot 
leverantörerna, skapa en större delaktighet på möten och även tillåta leverantörerna att delta 
i beslutsprocesser. Dekker (2004) menar att interaktioner i en interorganisatorisk relation 
bygger tillit. Vidare menar McEvily och Marcus (2005) att tillit även reducerar risken för 
opportunistiskt beteende och ökar båda organisationernas intresse i en interorganisatorisk 
relation. Detta innebär att de incitament som identifieras i den personliga relationen som 
skapar interaktioner, exempelvis delaktighet och att medverka i beslutsprocesser, leder till 
en ökad tillitsnivå i relationen. Tillit reducerar risken för opportunistiskt beteende och ökar 
även den relationella stabiliteten i relationen eftersom ett ömsesidigt engagemang 
utvecklas, som enligt Pernot och Roodhooft (2014) är en av de fyra osäkerheterna i en 
leverantörsrelation.  
 
Nivån på beroendeförhållandet i en interorganisatorisk relation avgör hur mycket 
kommunikation och beslutsfattning som krävs mellan organisationerna (Dekker, 2004). 
Park m.fl. (2014) menar även att opportunistiskt beteende reducerar tillitsnivån, vilket 
bland annat bekräftas i AstraZenecas relation till Nexus där Nexus visar starka tecken på 
opportunism genom att ibland bli otillgängliga och slutar kommunicera med AstraZeneca. 
Förutom att tillit utvecklar ett ömsesidigt engagemang ökas kommunikationsflödet mellan 
organisationerna då risken för opportunistiskt beteende minskas (McEvily & Marcus, 
2005).  
 
Incitament som hanterar beroendeförhållande är enligt vår koppling incitament som ökar 
antalet interaktioner och kommunikationsnivån mellan organisationerna, som delaktighet, 
att leverantörerna får medverka i beslutsprocesser och feedback. I samband med ett ökat 
kommunikationsflöde blir det enligt Dekker (2004) enklare att samordna uppgifter. I 
relationerna till Arcadia och Nexus behövs bland annat information från AstraZeneca för att 
leverantörerna ska kunna genomföra uppgifter. I Valhalla behöver båda organisationerna 
kommunicera för att exempelvis följa upp AstraZenecas försäljningsprognoser. I alla tre 
relationer krävs kommunikation för att åtgärda större avvikelser som uppstått. Att icke-
monetära incitament bidrar till att öka tilliten och kommunikationsflödet underlättas 
samordningen i relationen.  
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I samband med att Valhalla tilldelas ansvar över lagret identifieras icke-monetära 
incitament som makt, tilldelade arbetsuppgifter och självständighet. Med mer ansvar från 
Valhallas sida identifieras aktiviteter som gemensamt risktagande och gemensam 
beslutsfattning i samband med affärsmöjligheter både Valhalla och AstraZeneca 
gemensamt får ta ställning till. Enligt Dekker (2004) är gemensamt risktagande- och 
beslutsfattning ett ytterligare sätt att utveckla tillit, som i sin tur reducerar opportunistiskt 
beteende och ökar kommunikationen samt intresset gentemot varandra i en 
interorganisatorisk relation (McEvily & Marcus 2005).  
 
Beroendeförhållandet och relationell stabilitet är två osäkerheter som beror på faktorer som 
kommunikation och engagemang. Detta innebär att incitament som leder till interaktioner 
mellan köpare och leverantör men även incitament som tilldelar mer makt, arbetsuppgifter 
och självständighet hanterar beroendeförhållande och relationell stabilitet.  
 
För att hantera uppgiftsosäkerhet behövs incitament som dels ser till att leverantören har 
den information som krävs för att hantera sina uppgifter i relationen. Har leverantören mer 
information kring sina arbetsuppgifter minskas arbetsuppgiftens komplexitet som även 
avgör nivån på uppgiftsosäkerheten (Galbraith, 1977). Dessutom behövs incitament som 
leder till att köparen inser att leverantörens tjänster och produkter tillför ett värde för 
köparen i framtiden, eftersom Pernot och Roodhooft (2014) menar att uppgiftsosäkerhet 
även handlar om värdet leverantörens produkter tillför. Feedback (Ashton, 1990) används i 
relationen som återkopplingsmetod och har som syfte att leverantören förstå sina 
framgångar och utmaningar i relationen. Av ett feedbackmöte får leverantören mer 
information kring köparens förväntningar och får därför bättre förståelse för vad som krävs 
för att utföra sitt arbete. Feedback ökar informationen leverantören har kring sina uppgifter 
och hjälper dessutom leverantören att förstå hur de kan fortsätta skapat ett värde för 
köparens verksamhet. Därmed hanterar feedback som incitament uppgiftsosäkerhet.  
 
Även monetära straff kopplas till uppgiftsosäkerhet, vilket identifieras i relationerna till 
Arcadia och Nexus. Dessa två leverantörer får pengar i utbyte för sin leverans av IT-
tjänster. Om leverantörerna inte lever upp till servicenivåavtalen innebär det att 
leverantörerna får mindre betalt. För att se till att leverantörerna får in lika mycket pengar 
som enligt kontraktet behöver Arcadia och Nexus nå upp till servicenivåavtalen och 
behöver därför se till att de har tillräckligt med information för att leverera inom den 
överenskomna tidsramen. Monetära incitament leder enligt Merchant och Van der Stede 
(2012) till mer motivation och bättre prestationer. I samband med detta menar vi att 
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monetära straff leder till att leverantörerna i större mån behöver se till att de har tillräckligt 
med information för att klara sina uppgifter och undvika att få mindre betalt. Därmed 
menar vi att monetära straff är ett incitament som också hanterar uppgiftsosäkerhet.  
 
Däremot kan incitament inte hantera osäkerheter i omgivningen. Osäkerheter i 
omgivningen handlar bland annat om; antalet alternativa leverantörer på marknaden och 
lagar (Pernot & Roodhooft, 2014). Eftersom dessa faktorer är på global nivå är de utanför 
köparens räckvidd och kan därför inte hanteras med incitament. Uppgiftsosäkerhet, 
beroendeförhållande och relationell stabilitet är däremot tre osäkerheter som hanteras 
genom att påverka leverantören och är därmed inom köparens räckvidd.  
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Nedan sammanfattas kapitel 5.5 i en tabell för att tydliggöra hur incitament hanterar 
osäkerheter i en leverantörsrelation. 
 
Incitament Följd 1 Följd 2 Osäkerheter som 

hanteras 
Delaktighet, 
feedback, medverka 
i beslutsprocesser 

Opportunism 
minskar och tilliten 
ökar i samband med 
ökade interaktioner 
mellan köpare och 
leverantör 

Ökad 
kommunikation och 
engagemang 

Beroendeförhållande, 
relationell stabilitet 

Självständighet, 
makt, ansvar för 
arbetsuppgifter 

Opportunism 
minskar och tilliten 
ökar i samband med 
gemensamt 
risktagande och 
beslutsfattning 

Ökad 
kommunikation och 
engagemang 

Beroendeförhållande, 
relationell stabilitet 

Feedback, monetära 
straff 

Leverantören förstår 
sina arbetsuppgifter 
och köparens 
förväntningar mer  

Komplexiteten i 
arbetsuppgifterna 
minskar, 
Leverantören förstår 
mer hur deras 
produkt kan skapa 
värde för köparen i 
framtiden 

Uppgiftsosäkerhet 

   Osäkerheter i 
omgivningen kan inte 
hanteras med 
incitament 

 

  
Tabell 2: Hur incitament hanterar osäkerheter  
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5.6 Passform och Operativt resultat 
 
Det operativa resultatet mäts med hjälp av nyckeltal och avgör kvalitén på leverantörens 
produkter och tjänster (Pernot & Roodhooft, 2014). Detta bekräftas i bland annat fallet med 
Arcadia och Nexus där AstraZeneca med hjälp av olika nyckeltal mäter huruvida Arcadia 
och Nexus lever upp till servicenivåavtalen. Detta sker även i relationen till Valhalla i form 
ett Standard Scorecard. Pernot och Roodhooft (2014) menar att passformen i relationen 
avgör huruvida köparens styrning hanterar osäkerheterna i en leverantörsrelation. Uppnås 
inte det önskade operativa resultatet i leverantörsrelationen resulterar det i att köparen 
förändrar och anpassar sin styrning till osäkerheterna och riskerna. Detta märks bland annat 
i relationen till Arcadia och Nexus där AstraZeneca är i behov av att stå leverantörerna nära 
och se till att de förstår vad AstraZeneca kräver utav dem. Mer tydligt syns det i relationen 
till Valhalla där en större leveransrisk vid ett tillfälle identifierades, som i sin tur fick 
AstraZeneca att fysiskt hjälpa Valhalla på plats för att åtgärda leveransrisken. Detta 
behövde AstraZeneca inte göra förut. Därmed bekräftas Pernot och Roodhoofts (2014) teori 
om att styrningen anpassar sig efter osäkerheterna och riskerna för att uppnå jämvikt.  
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6. Slutsats 
 
Genom tillgång till ett läkemedelsföretag och tre av deras leverantörsrelationer beskrivs de 
osäkerheter köparen upplever i en leverantörsrelation. Dessutom beskrivs köparens styrning 
som hanterar dessa osäkerheter och mer specifikt hur incitament hanterar osäkerheterna. Vi 
har därmed gjort en ansats att besvara frågeställningarna.  
 
Vilka osäkerheter upplever köparen i en leverantörsrelation? 

 
De osäkerheter som upplevs i en leverantörsrelation identifieras med hjälp av en 
osäkerhetsmodell som är inspirerad av Pernot och Roodhoofts (2014) osäkerhetsmodell. De 
fyra osäkerheterna är uppgiftsosäkerhet, beroendeförhållande, osäkerheter i omgivningen 
och relationell stabilitet. Den här studien bekräftar empiriskt att Pernot och Roodhoofts 
(2014) fyra osäkerheter upplevs i en leverantörsrelation. Studien bekräftar att osäkerheterna 
upplevs i olika nivåer beroende på leverantörens beteende, förmåga att leverera, anpassa 
sig, åtgärda sina misstag, engagemangsnivå och generella marknadsosäkerheter. Följande 
faktorer indikerar att osäkerheter upplevs i en leverantörsrelation.  
 

• Uppgiftsosäkerhet - Tecken på att leverantörens arbetsuppgifter är för komplexa och 
att leverantören inte har tillräckligt med information för att leverera sina produkter 
och tjänster identifieras. Uppgiftsosäkerheten som upplevs gäller komplexiteten i 
den levererade produkten eller tjänsten, samt huruvida leverantörens produkt eller 
tjänst kommer tillföra ett värde för köparens verksamhet i framtiden.  

 

• Beroendeförhållande – Ett behov av samordning mellan köpare och leverantör 
identifieras, som i sin tur skapar ett behov av kommunikation och gemensam 
beslutsfattning i leverantörsrelationen. Osäkerheten som upplevs gäller vilka typer 
av justeringar och anpassningar som kommer att behövas i framtiden.  

 

• Osäkerheter i omgivningen - Förändringar i omgivningen som påverkar 
leverantörsrelationen. Detta exempelvis handla om en marknadsosäkerhet som 
antalet alternativa leverantörer på marknaden.  
 

• Relationell stabilitet - Köparens avsikt att fortsätta ett samarbete med leverantören 
och bygga ett ömsesidigt engagemang i framtiden.  
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Vilken effekt har osäkerheterna i en leverantörsrelation? 
 
Uppgiftsosäkerhet, beroendeförhållande, osäkerheter i omgivningen och relationell 
stabilitet är de fyra osäkerheterna som härleds i osäkerhetsmodellen som återigen illustreras 
i figur 1 för att även beskriva vilken effekt osäkerheterna har i en leverantörsrelation i figur. 
Osäkerhetsmodellen är en teoretisk generalisering med inspiration från Pernot och 
Roodhooft (2014) som även empiriskt bekräftas av AstraZenecas leverantörsrelationer till 
Arcadia, Nexus och Valhalla.  
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Osäkerhetsmodellen beskriver att de fyra osäkerheterna påverkar risken att leverantören 
inte klarar av att leverera enligt de mål och förväntningar som satts upp tillsammans med 
köparen och risken att leverantören agerar opportunistiskt. För att relationen ska uppnå 
köparens uppsatta strategiska mål och därmed nå önskat resultat anpassar köparen sin 
styrning efter osäkerheterna och riskerna. Utifrån köparens formella och informella 

Risker 
Leveransrisk 
Relationsrisk 

Osäkerheter 
Uppgiftsosäkerhet 

Beroendeförhållande 
Osäkerheter i omgivningen 

Relationell stabilitet 

Operativt resultat 

Passform 

Incitament 
Monetära incitament 

Icke-monetära incitament 

Interorganisatorisk styrning 
Formell styrning 
Informell styrning 

Figur 1: Osäkerhetsmodellen, av författarna 
(Inspiration från Pernot & Roodhooft, 2014)  



66 

styrning som används för att hantera osäkerheter och risker identifieras monetära och icke-
monetära incitament.  
 
I figur 2 sammanfattas de incitament som identifieras i en leverantörsrelation. Incitamenten 
identifieras i samband med den personliga relationen köparen utvecklar med sin leverantör, 
det ansvar leverantören tilldelas av köparen och de monetära straff leverantörer får om 
leverantören inte uppnår önskat operativt resultat. Figur 2 presenteras återigen för att 
förtydliga vilka incitament som köparen upplever och behövs för att besvara nästa 
frågeställning.   
 

 
 

 
I den personliga relationen identifieras incitament som delaktighet, möjligheten att 
medverka i beslutsprocesser, feedback och bekräftelse. Köparen bjuder in leverantören på 
fysiska möten och skapar interaktiva diskussioner. Köparen går även igenom mål och 

Personlig 
relation 

Tilldelat ansvar 

Icke-monetära incitament 

Monetära straff 

Monetära incitament 

• Delaktighet	  
• Medverka	  i	  

beslutsprocesser	  
• Feedback	  
• Bekräftelse	  

• Självständighet	  
• Makt	  
• Ansvar	  för	  

arbetsuppgifter	  

• Risk	  för	  mindre	  
betalt	  

Figur 2: Identifierade incitament i en leverantörsrelation, av författarna  
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strategier med leverantören, där leverantören har möjlighet att influera och påverka 
köparens beslut. Leverantörens prestationer utvärderas även av köparen vilket leder till att 
leverantören får feedback på sina prestationer och resultat. Klarar leverantören inte att 
leverera enligt servicenivåavtalen kan monetära straff i form av mindre betalning 
identifieras. Köparen ger leverantören bekräftelse genom exempelvis tilldelade diplom. 
Dessa identifierade incitament har möjlighet att påverka alla anställda hos leverantören som 
kan kopplas till leverantörsrelationen. Exempelvis kan anställda som deltar på möten 
gällande strategiska frågor ta del av den personliga relationen, medan en anställd på 
operativ nivå kan uppleva bekräftelse när köparen ger denne anställd ett diplom.  
 

Hur kan köparen med incitament hantera osäkerheter i en leverantörsrelation?  
 
Fokus från köparens sida är att stå leverantören nära och skapa en personlig relation till 
dem genom att sätta upp fysiska möten, träffa och involvera leverantören i sin verksamhet. 
Genom att använda incitament som ökar leverantörens motivation och kommunikationsnivå 
i relationen hanteras beroendeförhållandet och relationell stabilitet. I samband med 
monetära straff och feedback blir leverantören även mer medveten kring sina 
arbetsuppgifter och vad som förväntas utifrån dem, vilket hanterar uppgiftsosäkerhet 
eftersom leverantören har mer information kring sina arbetsuppgifter och kan tydligare visa 
upp hur leverantörens produkter och tjänster kan tillföra ett värde för köparens verksamhet i 
framtiden.  
 
Att köparen ger leverantören mer ansvar i leverantörsrelationen ger leverantören 
möjligheten att känna sig mer självständig, samt att den har mer makt och ansvar. I 
samband med att leverantören får mer makt och ansvar kan den förväntas fatta 
gemensamma beslut och ta risker tillsammans med köparen. Detta är ett ytterligare sätt att 
öka kommunikation och engagemangsnivån i leverantörsrelationen, vilket innebär att det 
även hanterar beroendeförhållandet och relationell stabilitet. 
 
En vidare slutsats som identifieras i denna studie är att osäkerheter i omgivningen inte kan 
hanteras med hjälp av incitament. Enligt studien påverkar osäkerheter i omgivningen 
leverantörsrelationer, men samtidigt är dessa osäkerheter på global nivå som är utanför 
köparens räckvidd. Osäkerheter i omgivningen handlar bland annat om generella 
marknadsosäkerheter som antalet alternativa leverantörer eller politiska förändringar som 
påverkar leverantörsrelationen. Incitament är en del utav styrning som används för att i en 
leverantörsrelation styra relationen mot uppsatta strategiska mål. Köparen förändrar sitt sätt 
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att agera och påverkar därmed leverantören och relationen mot önskad riktning. Incitament 
kan därför inte hantera osäkerheter som inte är inom leverantörsrelationens gränser, vilket 
gör att osäkerheter i omgivningen inte kan hanteras med hjälp av incitament.   

6.1 Kunskapsbidrag 
 
I kapitel 1.1 nämns att forskning kring leverantörsrelationer existerar men att studier om 
kopplingen mellan incitament, styrning och osäkerheter är bristfällig. Studiens syfte är 
därför att beskriva hur en köpare kan hantera osäkerheter i en leverantörsrelation med olika 
incitament. Studien bidrar dels med en teoretisk koppling som i tidigare forskning är 
bristfällig. Den teoretiska kopplingen studien bidrar med utvecklar Pernot och Roodhoofts 
(2014) osäkerhetsmodell genom att addera incitament som variabel. Förutom att addera en 
annan variabel i Pernot och Roodhoofts (2014) osäkerhetsmodell utvecklar studien även de 
variabler som ingår i osäkerhetsmodellen. Utöver att studien utvecklar osäkerhetsmodellen 
och bidrar teoretiskt till forskningen inom styrning är även den utvecklade 
osäkerhetsmodellen empiriskt bekräftad. Detta innebär att den utvecklade teorin kring hur 
incitament hanterar osäkerheter i en leverantörsrelation är teoretisk generaliserbar.  
 

6.2 Vidare forskning 
 
Denna studie är deduktiv och tar en teoretisk ställning till hur en köpare kan hantera 
osäkerheter i en leverantörsrelation med hjälp av incitament. Studien grundar sig från 
början av teorier från flera andra författare, vilket innebär att studien är teoretiskt inriktad. 
Vår analys och empiri kategoriseras utifrån osäkerhetsmodellen. Därför är de slutsatser vi 
drar teoretiskt baserade. För vidare forskning kan fler studier om hur incitament kan hantera 
osäkerheter i en leverantörsrelation skrivas för empiriskt bekräfta de slutsatser vi dragit. 
Detta kan ske genom att använda ett större och varierande urval av fallföretag och därmed 
stärka den empiriska generaliserbarheten.   
 
I framtida forskning kan även en undersökning där tillgång till empirisk data hos både 
köparen och leverantören ge en mer uttömmande inblick i hur incitament kan hantera 
osäkerheter i en leverantörsrelation. Vi menar dessutom att framtida forskning bör testa 
osäkerhetsmodellen i ett fallföretag med observationer av verkligheten för att bekräfta våra 
slutsatser genom att observera de studerade variablerna i verkligheten.   
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Denna studie är begränsad till enbart en typ av interorganisatorisk relation. Vidare 
forskning bör därmed studera andra typer av interorganisatoriska relationer som joint 
ventures och strategiska allianser för att se om incitament som hanterar osäkerheter i en 
leverantörsrelation även identifieras och hanterar osäkerheter i joint ventures och 
strategiska allianser.  
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Bilaga 
 

Intervjuguide 
 

Del 1: inledande frågor 
 

• Är det okej om vi spelar in intervjun i syfte att förbättra uppsatsens 
kvalité? 

 
• Namn:  

 
• Vilken befattning har du på AstraZeneca? 

 
• Vilka är dina ansvarsområden? 

 
• Hur länge har du haft din befattning? 

 
• Vilka personer samarbetar du med huvudsakligen? 

 
• Är det okej om vi använder ditt namn i uppsatsen? 

Om inte, kan vi använda din befattning? 
 

• Är det okej om vi använder eventuella leverantörers namn i uppsatsen? 
 
 

Del 2: Översiktliga frågor 
 

• Skulle du kunna berätta vad Astrazenecas mål med verksamheten är? 
 

• Hur väljer ni ut era leverantörssamarbeten? 
 
• Vi har sett i er årsredovisning att man på AstraZeneca kategoriserar 

leverantörer efter låg, mellan och högrisks leverantörer. Vilka variabler 
spelar in i kategoriseringen? 

 
• Vilken typ av relation har AstraZeneca till sina leverantörer? (Ex: 

Transaktion vs interaktion) 
 

• Hur ser din relation ut till leverantörer? 
 

• Är AstraZenecas leverantörsrelationer kortsiktiga eller långsiktiga? 
 



   

• Vi har läst på er årsredovisning att ni har flera leverantörer per material. Är 
detta vanligt? 

 
• Kan du berätta hur den operativa inköpsprocessen ser ut?  

  

 
Intervjun kommer fortsättningsvis utgå ifrån denna modell. 
  

Risker 
Leveransrisk 
Relationsrisk 

Osäkerheter 
Uppgiftsosäkerhet 

Beroendeförhållande 
Osäkerheter i omgivningen 

Relationell stabilitet 

Operativt resultat 

Passform 

Incitament 
Monetära incitament 

Icke-monetära incitament 

Interorganisatorisk styrning 
Formell styrning 
Informell styrning 

Figur 1: Osäkerhetsmodellen, av författarna 
(Inspiration från Pernot & Roodhooft, 2014)  



   

 

Del 3: Djupgående frågor utifrån modellen 
 

Osäkerheter 
 

• Hur har du upplevt osäkerheter i leverantörsrelationer?  
 Kan du ge exempel på osäkerheter du upplevt med leverantörer?  

 
• Upplever du att leverantören har tillräckligt med information/kunskap för att 

utföra sina åtaganden?   
 Kan du ge exempel på leverantörer där det skett en prestationsbrist?  

 
• Skulle du kunna berätta hur AstraZeneca bistår med assistans till sina 

leverantörer för att de ska kunna utföra sina åtaganden?    
 

• Kan du berätta hur framtida miljöosäkerheter påverkar AstraZeneca? 
 

• Kan du berätta hur stabila era relationer med leverantörer är? 
 Kan du berätta om någon situation då ni inte upplevde en stabilitet i 
 relationen som påverkade framtida samarbeten med leverantören?  

 
Styrning 
 

• Hur har ni agerat för att förbättra relationen till en viss leverantör? 
 Hur agerar ni för att minska osäkerheter? 

 
• Vi läste på er årsredovisning att ni genomför revisioner på era leverantörer 

för att kontrollera att era förväntningar uppfylls.  
 Hur genomförs dessa revisioner? 
 Skiljer revisionerna mellan en låg- och högriskleverantör? 

 
• Vad får er att ge en leverantör kontroll över ett visst lager medan ni har 

större kontroll över ett annat lager? (SMI) 
 Vilka faktorer beror det på?  

 
• Hur sätter ni upp prestationsrelaterade förväntningar på leverantören? 

 Hur förmedlar ni dessa förväntningar till leverantören? 
 

• Hur ofta är AstraZenecas mål med verksamheten överensstämmande med 
leverantörens verksamhetsmål? 
 Hur förmedlar ni dessa mål till leverantören? 
 

• Sätter ni upp några slags formella regler vid skapandet av en 
leverantörsrelation? 
 Hur kontrollerar ni att dessa regler uppföljs?  

 



   

• Vad gör AstraZeneca för att skapa och bibehålla en hög ambitionsnivå inom 
leverantörsrelationen?  

 
• Hur följer AstraZeneca upp muntliga och skriftliga kontrakt?  

 
• Hur följer ni upp underförstådda överenskommelser?   

 

Incitament 
 

• Förekommer det att leverantören får någon form av bonus/mer betalt för 
sina prestationer?  

 
• Sker det någon slags av interaktion eller feedbackmöte med leverantören 

för att förbättra prestationen?  
 

• Har leverantören något att säga i beslutsprocesser?  
 

• Hur kan ett samarbete med AstraZeneca hjälpa till att utveckla 
leverantörens verksamhet?   

 
 

Del 4: Avslutande del 
 

• Om vi nu blickar framåt, vad tror du kommer bli AstraZenecas utmaningar i 
leverantörsrelationer? 
 

• Hur tror du att du kommer påverkas av det? 
 

• Finns det några fler personer du kan tänka dig att vi borde intervjua gällande 
leverantörsrelationer?  
 

• Vill du få tillgång till transkriberingen för att säkerställa att vi uppfattat svaren 
rätt? 

 
• Kan vi maila dig om vi har några fler frågor som kommer upp vid analys av 

materialet? 
 

 
 
 

 

 


