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Sammanfattning 
Titel: Samarbete baserat på avtal eller förtroende? - Fördelningen mellan formell och 

informell styrning i interorganisatoriska relationer 

Författare: Isabelle Hallin och Maria Larsson 

Handledare: Jörgen Dahlgren 

Problematisering: Interorganisatoriska relationer är komplexa och problematiska där 

ekonomiska variabler ska förenas med personliga känslor och värderingar. Det gör att 

det krävs någon form av styrning för att säkerställa att samarbetsparterna verkar i linje 

med organisationernas gemensamma intresse och för att motverka opportunistiska 

beteenden. Svårigheten med styrning är att hitta den fördelning mellan formella och 

informella styrmedel som gör samarbetet så lönsamt som möjligt. Empiriska uppgifter 

visar att samarbetens existens kan bero på vilka styrmedel relationen lägger störst vikt 

vid samt vilken tilltro parterna har till vissa styrmedel. Samtidigt indikerar tidigare 

forskning ett behov av att utveckla ämnesområdet genom att studera hur formella och 

informella styrmedel relaterar till varandra samt hur styrpaketen ska utformas i olika 

kontexter.    

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur fördelningen mellan formell och 

informell styrning ser ut i olika interorganisatoriska relationer samt att belysa faktorer 

som är av betydelse för hur styrningen ska utformas.   

Slutsats: Studien visar att fördelningen mellan formella och informella styrmedel 

skiljer sig åt i olika interorganisatoriska relationer. Samarbeten baserade på upprepade 

transaktioner tenderar att lägga stor vikt vid formell styrning och de informella 

styrmedlen fungerar som komplement till detta. I samarbeten som identifieras som 

partnerskap är informell styrning av stor betydelse och fungerar som substitut till delvis 

låg användning av formella styrmedel. Samarbeten som identifieras som långsiktiga 

relationer har, till skillnad mot upprepade transaktioner och partnerskap, en jämnare 

fördelning mellan formella och informella styrmedel. Överlag är förtroende mycket 

viktigt inom olika samarbeten, skillnaden är att olika samarbetsformer bygger 

förtroende baserat på olika faktorer. Till sist visar studien att de faktorer som har 

betydelse för styrningens utformning är makt- och beroendeförhållandet mellan 

parterna, målöverensstämmelse, organisationernas storlek och val av partner.  



   
 

   
 

 

Kunskapsbidrag: Studien bidrar till framtida forskning som behandlar hur olika 

samarbetsformer ska optimera utformningen av sina styrmedel för att 

interorganisatoriska relationer ska nå sin fulla potential. Resultatet kan användas för 

ökad kunskap om vilka styrmedel som är lämpliga för en viss samarbetsform eller ett 

visst beroendeförhållande mellan parterna samt vilka faktorer som är av betydelse för 

styrningens utformning.   

Nyckelord: Formell styrning, informell styrning, avtal, förtroende, interorganisatoriska 

relationer, samarbete 

  



   
 

   
 

 

Abstract 
Title: Cooperation Based on Contracts or Trust? - Allocating formal and informal 

control in interorganizational relationships 

Authors: Isabelle Hallin och Maria Larsson 

Supervisor: Jörgen Dahlgren 

Background: Interorganizational relationships are complex and problematic where 

economic variables need to be combined with personal feelings and values. Some form 

of control is needed to ensure that the partners’ work aligns with the organizations’ 

shared interests while also counteracting opportunistic behaviour. The problem 

with management control is to achieve an optimal allocation between formal and 

informal control for a profitable cooperation. Empirical findings show that the existence 

of cooperations might depend not only on which control mechanisms the partners focus 

on, but also to what degree the partners trust those mechanisms. Previous research also 

indicates the need for further development in the field: both how formal and informal 

control relate to each other but also how to design interorganizational 

management control packages for different contexts.  

Purpose: The purpose of this study is to investigate the allocation betwen formal and 

informal control in different interorganizational relationships as well as to highlight 

factors that are significant to governance design.  

Conclusion: The study concludes that the allocation between formal and informal 

control varies between different interorganizational relationships. Cooperation based on 

repeated transactions tends to pay particular attention to formal control with informal 

control serving as a complement. In cooperations identified as buyer-seller 

partnerships informal control is of great importance and serves as a substitute to partly 

low use of formal control. Cooperations identified as long-term relationships have a 

more balanced allocation between formal and informal control, unlike repeated 

transactions and buyer-seller partnerships. Trust is overall very important in 

cooperations, what differs between different interorganizational relationships is what 

factors trust is built on. At last, the study shows that power and interdependence, goal 

conformity, size of organisations and partner selection are significance factors when 

designing control packages.   



   
 

   
 

 

Contribution: The result contributes to future research studying the optimal design of 

interorganizational management control for cooperations to reach their full potential. 

The result can also add to our knowledge of what control mechanisms are most suitable 

for certain cooperations or a certain interdependence between parties. It also provides 

knowledge about what factors are important for design of interorganizational 

management control.  

Keywords: Formal control, informal control, contract, trust, interorganizational 

relationships, cooperation 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet introduceras läsaren för komplexiteten i interorganisatoriska 

relationer. Vidare framförs problematiken kring styrning av interorganisatoriska 

relationer tillsammans med tidigare forskning och studiens bidrag. Till sist presenteras 

studiens syfte. 

1.1 Bakgrund  

Sedan 1990-talet lägger allt fler organisationer större fokus på sin kärnverksamhet för 

att skapa konkurrensfördelar på marknaden samtidigt som kringaktiviteter outsourcas i 

allt större utsträckning (Otley, 1994). Trenden syns bland annat genom ökad 

användning av tredjepartslogistik, det vill säga outsourcing av lager och varutransport, 

för att hantera ökad efterfrågan på e-handel samt inköp av IT-tjänster som substitut till 

egen IT-utrustning (Phillips, 2017; van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2000). Det 

betyder att antalet samarbeten och allianser ökar genom hela distributionskedjan och att 

ha nära affärsrelationer får en central och viktig betydelse för företagens fortsatta 

konkurrensförmåga (Otley, 1994). En affärsrelation, även kallat interorganisatorisk 

relation, definieras som: 

"...various forms of cooperation between independent organizations..." 

(Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson, 2014:563) 

Precis som citatet beskriver kan samarbeten mellan organisationer utformas på olika 

sätt, till exempel genom joint ventures, franchising, köp- och säljrelationer, 

utvecklingssamarbeten och nätverk. Den vanligaste typen av interorganisatoriskt 

samarbete är köp - och säljrelationer och trenden visar att dessa relationer tenderar att 

bli både närmare och mer långsiktiga (ibid.). Det betyder att köp- och säljrelationer, som 

i ett inledande skede skulle kunna upplevas som en enkel form av samarbete bestående 

av enbart transaktioner, blir mer avancerade och kan innefatta gemensamma 

utvecklingsprojekt, affärsstrategier eller affärssystem med mera (Webster, 1992). Med 

denna utveckling skapas olika former av köp- och säljrelationer där dessa kan 

kategoriseras som till exempel upprepade transaktioner, långsiktiga relationer eller 

partnerskap (ibid.). 

Relationer är dock komplexa, vilket innebär att flertalet faktorer ska hänga samman och 

överensstämma för att skapa de fördelar som eftersträvas (Baccarini, 1996). I 
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affärsrelationer måste parterna till exempel ta hänsyn till ekonomiska och strategiska 

faktorer och utöver det även personliga faktorer som känslor, personkemi, preferenser 

och värderingar. Till skillnad mot en relation där två människor interagerar kan 

affärsrelationen bli än mer problematisk då den ofta består av flera medlemmar i två 

eller flera organisationer. Dessutom kan komplexiteten i relationen öka genom olika 

makt- och beroendeförhållanden där en part är mer beroende av samarbetet än den andra 

(Donada & Nogatchewsky, 2006).  

Den gemensamma nämnaren i olika former av samarbeten är att två parter upprepat 

arbetar tillsammans för att uppnå ett syfte (Nationalencyklopedin, 2018). Syftet med 

samarbetet kan vara både gemensamt och enskilt för respektive organisation varför en 

potentiell risk med relationer är att parterna agerar opportunistiskt. Enligt Williamson 

(1985:6) ligger det i människans natur att verka opportunistiskt, det vill säga att agera 

för egen vinning och människor kommer att utnyttja situationen och agera i egenintresse 

om de får möjlighet. För att minska risken för opportunistiskt beteende i en 

affärsrelation behöver samarbetet bygga på ett förtroende (Chiles & McMackin, 1996). 

 1.2 Problemformulering 

På grund av relationers komplexitet samt den ekonomiska betydelsen av många 

affärsrelationer, krävs det någon form av reglering för att hantera att samarbetsparterna 

verkar i linje med organisationernas gemensamma intresse och inte låter personliga 

värderingar störa samarbetets resultat (van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2000). 

Reglering av interorganisatoriska relationer brukar benämnas ekonomisk styrning och 

handlar om att använda olika mekanismer för att styra organisationer och dess 

anställda mot uppsatta finansiella eller icke-finansiella mål. (Ouchi, 1979; Ax, 

Johansson & Kullvén, 2009).  

Forskning inom ekonomisk styrning visar på att styrning kan vara av både formell och 

informell karaktär. Formell styrning innefattar till exempel resultatstyrning med 

målformulering och belöningssystem samt beteendestyrning med tillvägagångssätt, 

regler och policys. Resultatstyrning och beteendestyrning regleras ofta i avtal (Dekker, 

2004). Informell styrning avser istället mjukare faktorer så som val av partner och 

förtroende (ibid.).  

Hur styrningen av samarbetet ska utformas influeras av ett flertal faktorer (Birnbirg, 

1998). Bland annat påverkas styrningen av samarbetets betydelse för respektive part. Är 
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samarbetet strategiskt viktigt eller riskfyllt för ena parten har denne vidare också ett 

större krav på styrningens utformning. Dessutom har också målkongruensen, det vill 

säga att få människor att jobba mot måluppfyllelse (Merchant & van der Stede, 2017), 

och vinsten med samarbetet en stor betydelse för hur parterna agerar i samarbetet och 

därmed om det finns behov av styrinstrument för att behandla beteendekonflikter 

(Birnbirg, 1998). Vidare spelar faktorer som förtroende mellan parterna och osäkerhet i 

omgivningen roll för styrningens utformning. (ibid.) Styrning av interorganisatoriska 

samarbeten tenderar att innefatta en kombination av formella och informella styrmedel 

och svårigheten är att hitta den fördelning mellan formell och informell styrning som 

gör samarbetet så lönsamt som möjligt (Ouchi, 1979). 

Styrningen och dess utformning har inverkan på affärsrelationens existens och fortsatta 

samarbete. Det visar sig exempelvis genom ett fall där Scania väljer att avbryta 

samarbetet med en återförsäljare då avtalsbrott föreligger bland annat på grund av att 

regler och policys inte följts samt att återförsäljaren talat olämpligt om Scanias 

verksamhet (Forsberg, 2016). Ett annat exempel kommer från PostNord där företaget i 

ett pressmeddelande berättar att Volvo Cars väljer att utöka samarbetet med inköp av 

logistiktjänster då PostNord har kunnat hantera de höga formella kraven som Volvo 

Cars har ställt vilket har skapat ett ökat förtroende för PostNord (PostNord, 2017). Det 

vi ser genom dessa exempel är att olika styrmedel, avtal- och resultathantering genom 

formell styrning samt förtroende genom informell styrning, som sagt har en inverkan på 

samarbetet men också att styrmedlen påverkar varandra. I fallet PostNord – Volvo Cars 

har samarbetet och dess styrning fallit väl ut där förtroendet har ökat när de formella 

kraven har uppfyllts, medan samarbetet mellan Scania och återförsäljaren inte har 

fungerat då de formella överenskommelserna har brutits vilket inte kunnat räddas 

genom informella faktorer. Exemplen väcker funderingar kring vad som gör att vissa 

samarbeten, ur ett styrperspektiv, fungerar och andra inte? Vilket styrmedel har mest 

betydelse för en god relation och ett fortsatt samarbete? 

Med ovanstående exempel som bakgrund identifieras problemet att vissa samarbeten 

fungerar och andra inte och att detta kan bero på vilka styrmedel relationen lägger störst 

vikt vid samt vilken tilltro parterna har till vissa styrmedel. Vi ställer oss frågan vad 

som gör att vissa organisationer fokuserar vid hård formell uppföljning för att öka 

förtroendet och ha ett fortsatt samarbete samt varför sociala aspekter inte kan rädda 

andra interorganisatoriska samarbeten. Relationer är komplicerade och det är svårt att 
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veta vilken fördelning mellan formella och informella styrmedel som är mest lämpligt 

för att samarbetet ska nå sin fulla potential. Ska parterna fokusera på att bygga upp ett 

förtroende mellan varandra eller ska betoning ligga på utvecklingen av formella 

riktlinjer? Dessutom undrar vi om olika typer av samarbeten kräver olika fördelning 

mellan formella och informella styrmedel? 

Styrning av interorganisatoriska relationer har behandlats av flera forskare. Bland annat 

diskuteras vilka styrmedel olika samarbeten kan använda i styrningens utformning 

utifrån ett transaktionskostnadsperspektiv (Dekker, 2004; van der Meer-Kooistra & 

Vosselmann, 2000), hur opportunism ska behandlas med hjälp av styrmedel (Das & 

Teng, 1998), om formell och informell styrning är komplement eller substitut till 

varandra (Mellewigt, Madhok & Weibel, 2007) och vilken inverkan styrning och risk 

har på varandra (Langfield-Smith, 2008). Andra forskare som bidragit till ämnet är 

Abernethy och Brownell (1997) vilka diskuterar hur karaktärsdragen av olika 

arbetsuppgifter påverkar styrningens effektivitet i olika organisationer. I sin slutsats 

hävdar författarna att det är klarlagt att organisationer använder kombinationer av 

styrmedel, men att det saknas forskning om hur dessa styrmedel samverkar och 

påverkar varandra. Fortsättningsvis har Malmi och Brown (2008) valt att diskutera flera 

olika styrmedel och skapa en samlad typologi över dessa, kallad "control as a package". 

Malmi och Brown menar att typologin är tänkt som en kartläggning över de styrmedel 

som finns tillgängliga för att formellt eller informellt dirigera någons beteende. För 

vidare forskning föreslår författarna studier kring vilket styrpaket (control as a package) 

som är bäst lämpad för olika affärsområden. Vidare har de funderingar kring vilka 

styrmedel som är viktigast i olika kontexter samt hur olika styrmedel samverkar med 

varandra i dessa kontexter. Till sist nämner Dekker (2004) i sin studie att vidare 

forskning bör göras kring hur förtroendet påverkar den formella styrningen. 

Med ovanstående som underlag ser vi ett empiriskt och teoretiskt behov av att studera 

interaktionen mellan formella och informella styrmedel i interorganisatoriska relationer. 

Målet är att studien ska bidra till framtida forskning som behandlar hur olika 

samarbetsformer ska optimera utformningen av sina styrmedel för att 

interorganisatoriska samarbeten ska nå sin fulla potential. Vi vill bidra till debatten 

genom att studera hur fördelningen mellan formell och informell styrning ser ut i olika 

interorganisatoriska samarbeten. Genom denna studie är ambitionen att identifiera 

likheter och skillnader i användningen av styrmedel i olika fungerande affärssamarbeten 
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för att belysa viktiga faktorer vid utformningen av sitt styrpaket. Utgångspunkten för 

studien är relationens parter då det är parterna som utövar användningen av styrmedel 

samt för att det är parterna som är medlemmar av den komplexa konstellation som ett 

interorganisatoriskt samarbete faktiskt innebär.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur fördelningen mellan formell och informell 

styrning ser ut i olika interorganisatoriska relationer samt att belysa faktorer som är av 

betydelse för hur styrningen ska utformas. 
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2. Metod 
Följande kapitel presenterar löpande studieprocessen med betoning på vald 

forskningsansats och studiedesign samt insamling och bearbetning av data. Kapitlet 

avslutas med vår ståndpunkt till studiens kvalitet och etiska aspekter samt en 

metodreflektion. 

2.1 Forskningsansats och litteratursökning 

Studieprocessen började med ett intresse av att studera interorganisatoriska relationer. 

Sökandet i ämnesområdet startade med en litteraturgenomgång för att samla kunskap 

kring studiens ämne, men också för att identifiera existerande forskning och hitta 

kunskapsluckor som kan leda till nya teoretiska utgångspunkter. Studien har därmed en 

inledande deduktiv ansats vilket innebär att avstampet tas i teorin där begrepp och 

teorier leder till kunskap om vilka data som behöver samlas in, till skillnad mot den 

induktiva ansatsen där utgångspunkten är empirin (Yin, 2013:96-97). Den senare delen 

av studieprocessen har även inslag av induktion då målet med studien var att analysen 

av den insamlade empirin ska kunna leda till ökad förståelse av fenomenet i form av en 

ny analysmodell. Därmed används i studien både en induktiv och en deduktiv ansats 

som växelvis används i kombination, vilket av Bryman och Bell (2005:25) kallas för en 

iterativ ansats. 

Litteraturgenomgången för denna studie har främst tagit sin utgångspunkt i databaser 

med access via biblioteket vid Linköpings universitet. Databaserna som främst använts 

är Libris och Scopus. Sökverktyg som Google Scholar och Unisearch har också använts, 

men litteraturen som har hittats där har därefter sökts upp i Scopus för att kontrollera 

dess trovärdighet och vetenskapliga förankring. I Scopus kan antalet citeringar till 

artikeln från andra forskare ses där en hög rankning kan tyda på att artikeln är av vikt 

inom ämnesområdet. Sökningar har även gjorts på författare och deras övriga verk för 

att kontrollera att dessa är en pålitlig källa i ämnet.  

Sökord som använts under litteraturgenomgången är till exempel inter-organizational, 

relationship, control mechanism, formal control, informal control, contract och trust. 

För att säkerställa att uppgifterna i den vetenskapliga litteraturen är korrekt har 

förstahandsreferenser använts och andrahandsreferenser har i största möjliga mån 

undvikits. Fortsättningsvis ska det påpekas att litteraturinsamling är av vikt under hela 
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studieprocessen (Rienecker & Jørgensen, 2008:212-213) och att litteratur och 

information har behandlats i vad gäller både problemformulering, metod, teoretisk 

referensram samt empiriinsamling och analys av empiri. 

2.2 Studiedesign 

Studieprocessen fortsatte med analys över hur syftet ska besvaras, vilken studiedesign 

som var mest lämpad för ändamålet. Utgångspunkten för studien var att utifrån 

relationens parter undersöka likheter och skillnader i hur styrningen ser ut i olika 

interorganisatoriska samarbeten. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2013:21) lämpar sig 

en kvalitativ ansats väl när betoningen är att beskriva subjektiva erfarenheter. En 

kvalitativ ansats anses av flera författare inom metodik vara tolkningsinriktad, vilket 

betyder att fokus ligger på att förstå sociala verkligheter genom att studera hur deltagare 

i en viss miljö tolkar en verklighet (Bryman & Bell, 2005:298). Enligt Bryman och Bell 

beskrivs en kvalitativ ansats som  

"en forskningsstrategi där tonvikten vid insamling och analys av data oftare 

ligger på ord än på kvantifiering" 

(Bryman & Bell, 2005:297) 

Med detta som bakgrund var en kvalitativ ansats relevant då studiens utgångspunkt är 

att undersöka subjektiva uppfattningar av styrmedel i olika relationer. Det kan jämföras 

med en kvantitativ ansats som ofta kännetecknas av ett naturvetenskapligt synsätt och 

insamling av numeriska data för att beskriva eller förklara ett fenomen (Justesen & Mik-

Meyer, 2013:13). Då syftet var att undersöka likheter och skillnader i fördelningen av 

styrmedel skulle en kvantitativ metod kunnat fungera väl, men då en kvalitativ metod 

ger bättre möjligheter till flexibilitet i datainsamling och tolkning ansågs den mer 

lämpad för att hantera den komplexitet som relationer medför (Bryman & Bell, 

2005:299). 

Med utgångspunkt i syftet valdes en fallstudiedesign som forskningsstrategi. En del av 

studiens syfte var att undersöka relationer vilka i inledande avsnitt har beskrivits som 

komplexa fenomen bestående av flera aktörer. Just på grund av den sociala 

komplexiteten, antalet berörda aktörer och antalet variabler som verkar i en relation 

lämpar sig en fallstudiemetod väl för att få grepp om dynamiken (Merriam, 1994:46; 

Eisenhardt, 1989). Det starkaste argumentet med fallstudie som metod för studiens syfte 

är möjligheten att studera fenomenet i sin naturliga kontext och därmed bibehålla "det 
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meningsfulla i verkliga händelser" (Yin, 2007:18). Då målet var att försöka fånga den 

existerande relationens fördelning av styrmedel var det motiverat att se till hela 

relationen som ett fall och därmed inte studera slumpvis utvalda aktörer från 

organisationer som inte ingår i ett samarbete. 

För att uppnå syftet att jämföra styrning i interorganisatoriska relationer har valet gjorts 

att göra en flerfallstudie där olikartade fall har definierats, studerats och jämförts med 

varandra. En fördel med flerfallstudier är möjligheten att identifiera viktiga variabler 

som framkommer i specifika situationer och som eventuellt inte uppfattats om endast ett 

fall hade studerats (Normann, 1976:74). Den främsta fördelen med flerfallstudier är 

enligt Normann (1976:73) möjligheten att skapa typologier, vilket passar vår studie väl 

då syftet var att undersöka likheter och skillnader i olika interorganisatoriska 

samarbeten och därmed försöka göra någon form av kategorisering. En flerfallstudie 

medger även en viss del av replikerbarhet där varje individuellt fall ger information och 

belägg som sedan kan replikeras av ytterligare individuella fall (Eisenhardt, 1989; Yin, 

2007:71-72). Replikering underlättar insikten om när empirisk mättnad nås (Yin, 

2007:68-69) och därmed insikten i hur många fall som behöver studeras.  

Inom ramen för fallstudien har det empiriska materialet främst inhämtats via intervjuer 

då önskan var att deltagarna relativt fritt skulle få berätta om sina erfarenheter och 

uppfattningar kring frågor om styrmedel inom ett samarbete. Då en flerfallstudie 

genomfördes valdes en semi-strukturerad form av intervju. Intervjumetoden anses av 

Bryman & Bell (2005:366) mer lämpad vid en flerfallstudie än en ostrukturerad intervju 

då en större möjlighet ges till jämförelse mellan fallen om respondenterna gett sina 

tolkningar kring samma teman. Den semi-strukturerade intervjun bygger på en 

intervjuguide med huvudfrågor men där utrymme finns för följdfrågor och vidare 

berättande vilket ger möjlighet till en djupare förståelse för relationens inverkan på 

fördelningen mellan olika styrmedel än om respondenterna varit låsta till att enbart 

besvara den ställda frågan (Justesen & Mik-Meyer, 2011:46-47).  

För att få en ännu djupare förståelse kring styrning av interorganisatoriska relationer 

har, som ett komplement till intervjuerna, dokumentstudier gjorts. De dokument som 

har studerats är avtal samt leverantörskoder, vilka är formella styrmedel mellan 

affärsrelationernas parter. Då avtal och innehållet i leverantörskoder är några av de 

styrmedel som respondenterna får reflektera över i intervjuerna är det av relevans att 
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granska hur de faktiskt är utformade i jämförelse med deltagarnas upplevelse av dessa 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011:111). Merriam (1994:122) menar att dokumentstudier är 

bra källor för kvalitativa fallstudier då dokumenten är skapade för sin kontext och 

därmed är opåverkade av undersökningens syfte. 

Dokumentstudier har även gjorts via de studerande företagens hemsida för att öka 

förståelsen kring deras olika verksamheter inför intervjuerna. 

2.3 Insamling av data 

2.3.1 Urval av fall   

Enligt Yin (2013:88) har de flesta kvalitativa studier flera nivåer av 

datainsamlingsenheter, se figur 1. Nivåerna är oftast i olika storlekar, med en bredare 

nivå som kan innefatta en fältmiljö och kontext som sedan rymmer en smalare nivå med 

till exempel deltagare (Yin, 2013:88). I och med detta behövde flera urval göras för 

studien. 

 

 

 
 
Figur 1. Urval av fall (Egenritad bild baserad på Yin, 2007:60) 
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Det första urvalet handlade om den bredare datainsamlingsnivån där en fältmiljö skulle 

utgöra basen för studien. För urvalet sattes följande kriterier upp: 

• Fältmiljön innefattar flera olikartade interorganisatoriska relationer 

• Fältmiljön innefattar access till relationernas båda parter 

 

Med utgångspunkt i urvalskriterierna gjordes ett avsiktligt urval där organisationen 

Bosch Thermoteknik (se verksamhetsbeskrivning i avsnitt 4.1) valdes som studiens 

fältmiljö. Urval för kvalitativa studier och fallstudier görs av teoretiska skäl och inte 

statistiska (Glaser & Strauss, 1967:48), varför avsiktligt urval med syfte att hitta 

informativa data föredrogs (Yin, 2013:93; Eisenhardt, 1989). Genom valet att utgå från 

ett avsiktligt urval togs kontroll över den data som fanns i studiens fältmiljö och dess 

relevans för studiens syfte kunde analyseras före användning, vilket inte finns möjlighet 

att göra i samma utsträckning i slumpmässiga urval (Glaser & Strauss, 1967:48). Bosch 

Thermoteknik valdes då de säljer sina produkter till tre olika kundgrupper som särskiljer 

sig på olika sätt. Vidare fanns via Bosch Thermoteknik även möjlighet att få kontakt 

med deras kunder från de olika kundgrupperna vilket uppfyller kriteriet att få access till 

båda parterna inom samarbetet.  

Det andra urvalet behandlade fallen och analysenheterna. Ett fall kan utgöra till exempel 

en organisation, en händelse, en företeelse eller en process (Eisenhardt, 1989) och 

analysenheterna är det inom fallen som ska studeras. I denna studie utgör 

affärsrelationerna fallen och köpare och säljare inom affärsrelationerna utgör 

analysenheterna. Då ett av kriterierna för fältmiljön var att den skulle innehålla flera 

olikartade interorganisatoriska samarbeten har figur 2 använts för att identifiera 

särskiljande relationer. Figuren är baserad på Websters (1992) modell The Range of 

Marketing Relationships som i original består av sju samarbetsformer men där den 

nedersta nivån, enskilda transaktioner, och den översta nivån, vertikal integration, har 

tagits bort då de enligt definition (se avsnitt 1.1) inte ses som samarbetsformer.  

Med hjälp av medarbetare på Bosch Thermoteknik, som i denna uppsats studerats som 

ett säljande företag, analyserades organisationens olika kundgrupper utifrån figuren. Till 

det första steget, upprepade transaktioner, har kundgruppen grossister identifierats, till 

det andra steget, långsiktiga relationer, har kundgruppen hustillverkare identifierats och 

till det tredje steget, partnerskap, har kundgruppen återförsäljare identifierats. Figuren 
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och dess begrepp presenteras närmare i avsnitt 3.1 i teoretiska referensramen och 

kundgrupperna presenteras närmare i empiriavsnitt 4.1. 

 

Figur 2. The Range of Marketing Relationships (Egenritad bild baserad på Webster 
1992:5) 

Urvalsprocessen kring vilka kunder inom respektive kundgrupp som skulle studeras 

byggde i första hand på ett avsiktligt urval, där fokus låg på att hitta informativa data. 

Det avsiktliga urvalet gjorde det möjligt att påverka respondenternas sammansättning 

och på så vis ökade förutsättningarna för att tillräcklig täckning gavs för studiens ämne 

(Yin, 2013:93). Det avsiktliga urvalet utgick från ett snöbollsurval där en kontaktperson 

på Bosch Thermoteknik gav tips på affärsrelationer som kan besitta den information 

som eftersöktes (Yin, 2013:93). Utöver dessa urval användes även en viss form av 

bekvämlighetsurval. Kombinationen av urval ses som representativt då 

bekvämlighetsurvalet främst handlar om geografisk bekvämlighet på grund av studiens 

tidsram och att det avsiktliga urvalet tillsammans med snöbollsurvalet, med syfte att 

hitta informativ data, är det primära. 

Urvalskriterier för fall och analysenheter: 

• Relationerna är existerande och fungerande affärsrelationer 

• Intervjuobjektet har operativ erfarenhet vad gäller inköp eller försäljning i den 

interorganisatoriska relationen 
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På basis av ovanstående urvalskriterier har följande intervjuobjekt valts ut: 

Tabell 1. Studiens deltagare 

 

Till studien intervjuades tre personer som arbetar på Bosch Thermoteknik. För att få 

information kring hur Bosch Thermoteknik arbetar med sina grossistrelationer 

(upprepade transaktioner) valdes försäljningschefen för varumärket Bosch. Bosch 

Thermoteknik säljer sina produkter med varumärket Bosch via grossister, varför 

försäljningschefen för varumärket Bosch ansågs vara lämplig för en intervju kring 

grossistrelationerna. Försäljningschefen för varumärket IVT valdes ut för att skapa en 

förståelse kring hur företaget arbetar med sina återförsäljare (partnerskap). Då företaget 

säljer varumärket IVT via sina återförsäljare var det försäljningschefen för varumärket 

IVT som ansågs mest lämplig för intervjun. För information kring hur företaget arbetar 

med sina hustillverkarrelationer (långsiktiga relationer) utsågs Bosch Thermotekniks 

Key Account Manager för hustillverkare som lämplig, hädanefter benämnd som KAM. 

Inom varje kundgrupp valdes två olika personer på olika företag ut. I kundgruppen 

grossist arbetade en person som säljare och den andra som säljledare. De ansågs vara 

representativa då de har en god inblick i företagens inköpsprocess, relationens inverkan 

på slutanvändaren av produkterna samt den dagliga kontakten med Bosch 

Thermoteknik. När det gällde kundgruppen hustillverkare arbetade en person som 

teknisk chef på ett hustillverkarföretag och denne ansågs vara representativ då han är en 

stor del av samarbetets fortsatta utveckling och har varit delaktig under en lång period. I 

det andra hustillverkarföretaget deltog en säljare plus en inköpare, vilka tillsammans 

skapar en god förståelse för de operativa processerna inom samarbetet. I den sista 

kundgruppen återförsäljare valdes två personer som arbetade som VD på varsitt företag 
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ut. De ansågs representativa genom att de har en god helhetssyn samt att deras företag är 

så pass små att de även tar del av det operativa arbetet. 

2.3.2 Intervjuer 

Intervjuprocessen startade genom att telefonkontakt togs med önskade respondenter där 

information om studiens syfte gavs och tid och plats för intervjuerna bestämdes. Efter 

avslutat samtal skickades ett bekräftelsemail till var och en av respondenterna med 

ytterligare information kring respondentens möjlighet till anonymitet, hur den 

färdigställda studien ska publiceras med mera.  

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga) där intervjufrågorna 

formulerades med tanke att fånga in studiens syfte. Under arbetet med intervjuguiden 

har stöd aktivt hämtats från vetenskaplig forskning. Aktivt stöd har även hämtats i 

metodlitteratur för att säkerställa att intervjufrågorna var utformade på ett lämpligt sätt 

för en semistrukturerad intervju, till exempel genom att kontrollera att frågorna inte var 

ledande eller svårförstådda, samt att de var av öppen karaktär och gav möjlighet till 

vidare diskussion (Lantz, 2013:75). Genom att använda intervjuguiden vid 

intervjutillfället säkerställdes att ett genomgående tema kunde hållas och att inga viktiga 

ämnesområden glömdes bort samtidigt som frågorna var öppet ställda för att ge 

möjlighet till följdfrågor och därmed fånga den subjektiva uppfattningen från respektive 

respondent. Intervjuguiden lästes igenom av andra uppsatsskrivande studenter för att få 

en reflektion kring innehållet. Guiden testades även på personer som i sina yrken 

hanterar interorganisatoriska relationer för att se om intervjufrågorna var användbara 

och lättförstådda.   

Fem av intervjuerna ägde sedan rum hos respektive respondent, främst för att underlätta 

för respondenten men också för att få respondenten att känna sig bekväm i situationen 

genom att agera på dennes hemmaplan (Lantz, 2013:96). Resterande fyra av 

intervjuerna skedde över telefon då det inte fanns möjlighet att boka ett fysiskt möte på 

grund av det geografiska avståndet. Några av intervjupersonerna bad om att få 

intervjufrågorna skickade till sig i förväg vilket skapar en risk för att svaren inte ges 

spontant, att svaren kan planeras i förväg och intervjupersonen får tid att välja sina ord 

ordentligt. Pålitligheten och riktigheten i svaren styrktes dock genom följdfrågor som 

respondenten inte tagit del av. Efter två intervjuer justerades intervjuguiden då 

upptäckten gjordes att några frågor knöt an till varandra och gav samma svar, en fråga 
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togs bort och en ny lades till. Enligt Trost (2010:72) är intervjuserien en process och då 

processer kännetecknas av förändringar är det bra att ändra intervjuguiden om det finns 

anledning att göra det. Intervjutillfällena planerades till ungefär 60 minuter då det vid 

intervjuförfrågan upplevdes svårt för intervjupersonerna att avsätta längre tid än en 

timme för ändamålet.   

Efter godkännande från alla intervjupersoner spelades varje intervju in. Valet att spela 

in alla intervjuer gjordes för att kunna gå tillbaka till inspelningarna och påminnas om 

vad som sades samt att fokus inte skulle behöva läggas på att föra anteckningar under 

intervjun. För att skapa en överblick över det insamlande materialet transkriberades 

inspelningarna efter varje avslutad intervju. Det transkriberade materialet skickades 

sedan tillbaka till intervjupersonen för godkännande och möjlighet till korrigering om 

missuppfattningar skulle ha uppstått under intervjun. Då intervjupersonerna fick 

möjlighet att granska materialet från intervjun innan publicering använde vi oss av 

respondentvalidering (Bryman och Bell, 2005:308).  

2.3.3 Dokumentstudier 

Som komplement till intervjuerna har skriftliga avtal, det vill säga formella styrmedel, 

mellan relationens parter studerats. Avtalen kom oss tillhanda från Bosch Thermoteknik 

tillsammans med blanketter om tystnadsplikt varför deras äkthet och riktighet kunde 

styrkas (Merriam, 1994:120). Avtalen studerades utifrån definierade teman vilka 

hämtades utifrån den teoretiska referensramen. Trots tystnadsplikten ansågs 

dokumenten som användbara i studien då fokus låg på avtalens struktur och inte den 

överenskomna informationen i det. Via en respondent gavs även tillgänglighet till det 

intervjuade företagets dokument kring leverantörskod vilken lästes igenom och 

användes vid empiribearbetningen.  

De studerade företagens hemsidor har också besökts för att skapa en förståelse för deras 

verksamhet. Det var nödvändigt för att vid intervjutillfällena kunna ställa relevanta 

följdfrågor. 

2.4 Bearbetning av empiriska data  

Efter genomförda intervjuer bearbetades det insamlade materialet. 

Bearbetningsprocessen utgick från Miles, Huberman och Saldañas (2014) tre steg data 

condensation, data display och conclusion drawing/verification, se figur 3. Det första 

steget i processen, data condensation, innebar att insamlad data valdes ut, sållades samt 
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sorterades efter teman och nyckelbegrepp. De teman som identifierades skapade 

rubrikerna för empirikapitlet, kapitel 4. Enligt Miles m.fl. (2014:12) är en viktig del i 

det här steget att förstärka och förtydliga data för att kunna dra relevanta slutsatser, 

vilket har gjorts med hjälp av triangulering där flera informationskällor tillsammans 

med teoretiska utgångspunkter har använts (Bryman & Bell, 2005:310). Nästa steg i 

processen handlade om att sammanställa all data med en överskådlig struktur för att 

underlätta analysen av likheter och skillnader kring styrmedel i de olika 

interorganisatoriska relationerna. För att underlätta för läsaren skapades tabeller med de 

huvudsakliga karaktärsdragen i respektive kundgrupp (se avsnitt 4.8). I det tredje steget 

drogs slutsatser genom att mönster, samband och förklaringar upptäcktes med hjälp av 

en analysmodell (se avsnitt 3.6 och kapitel 5). Processen upprepades flera gånger under 

empiribearbetningen då vissa skillnader och likheter upptäcktes redan efter den första 

delen av empiriinsamlingen men där dessa mönster förstärktes genom att genomföra 

processen ytterligare gånger. Trots att vissa likheter och skillnader identifierades tidigt i 

processen försökte ett öppet förhållningssätt hållas under resterande empiribearbetning 

för att inte missa viktiga faktorer. (Miles m.fl., 2014:12-14) 

Figur 3. Bearbetningsprocessen (Egenritad figur baserad på Miles m.fl. 2014:12-14) 
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2.5 Kvalitetsaspekter 

Det finns ett flertal kriterier för att bedöma kvaliteten på forskning och när det kommer 

till kvalitativ forskning är flera metodförfattare överens om att de vanligaste kriterierna 

som reliabilitet och validitet, som härstammar från kvantitativ forskning, inte är de mest 

relevanta (Bryman & Bell, 2005:304). Valet gjordes därför att följa kvalitetskriterier 

utvecklade för kvalitativ forskning. Dessa huvudkriterier är trovärdighet och äkthet och 

presenteras nedan (Guba & Lincoln, 1989). 

2.5.1 Trovärdighet 

Kvalitetsbegreppet trovärdighet delas in de fyra delkriterierna tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera.  

Tillförlitlighetskriteriet handlar om att säkerställa att givna regler följs och att den 

beskrivning som ges av den sociala verkligheten stämmer överens med det de 

studerande personerna anger (Bryman & Bell, 2005:307). Studiens tillförlitlighet 

kontrollerades genom respondentvalidering där respondenterna tog del av den 

transkriberade intervjun och den nedskrivna empirin för att kontrollera att resultatet 

uppfattats korrekt (Guba & Lincoln, 1989:239). Tillförlitligheten i studien kan också 

säkerställas genom att låta texten bli granskad för att undvika att förutfattade meningar 

styr studien (Guba & Lincoln, 1989:238). Detta säkerställdes genom att studien skrevs 

av två studenter som växelvis granskade vad den andre skrivit. Vidare studerades texten 

av andra studenter och handledare för att få en objektiv granskning och säkerställa att 

tillförlitligheten håller kvalitet.  

När det gäller kriteriet överförbarhet handlar det inom kvalitativa studier om att tilldela 

läsarna så pass mycket data, det vill säga en fyllig beskrivning, att de kan dra slutsatser 

kring studiens överförbarhet till andra situationer (Guba & Lincoln, 1989:242). Genom 

denna studie tilldelas läsaren data från flera respondenter som representerar båda sidor i 

flera relationer samt en teoretisk referensram, vilket sammantaget skapar den förståelse 

som behövs för att läsaren själv ska kunna göra en överföring av studiens resultat till 

andra miljöer. Vidare diskussion kring studiens överförbarhet, det vill säga 

generaliserbarhet, presenteras i metodreflektionen (avsnitt 2.7), samt i samband med 

studiens resultat, kapitel 6. 

Pålitlighetskriteriet syftar till att forskningsprocessen tydligt ska dokumenteras och 

granskas av kollegor både under studiens gång och efter slutförd studie (Guba & 
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Lincoln, 1989:242). Studiens pålitlighet har säkerställts genom att metodval och 

tillvägagångssätt tydligt dokumenterats och argumenterats för, samtidigt som studenter 

och handledare har fått möjlighet att under studieprocessen granska och reflektera. 

Studien har även opponerats på genom ett förslutsseminarium och en framläggning där 

pålitligheten stärks.  

Kriteriet kring möjligheten att styrka och konfirmera kommer från en önskan om 

objektivitet (Guba & Lincoln, 1989:242). Bryman och Bell (2005:307) menar dock att 

fullständig objektivitet inte går att nå inom samhällsvetenskaplig forskning, utan med 

detta kriterium säkerställs istället att forskaren har agerat i god tro utan att medvetet 

färga studien med personliga värderingar. Det betyder att resultaten och slutsatsen ska 

stå för sig själva och inte vara påverkade av personliga värderingar (Guba & Lincoln, 

1989:243). Resultaten ska också vara spårbara genom en tydlig logik och väl vald 

metod (ibid.). Kvalitetskriteriet stärks genom att studien bearbetats av två parter som 

under skrivandets gång har granskat varandras objektiva förhållningssätt. Studien har, 

som tidigare nämnts, granskats i flera steg med opponentkritik vilket säkerställer att en 

representativ metod har valts samt att studiens tillvägagångssätt tydligt framgår. 

2.5.2 Äkthet 
Kvalitetskriterierna kring trovärdighet behandlar främst metodik varför ett kriterium 

som behandlar studieobjekten är nödvändig (Guba & Lincoln, 1989:245). Under 

äkthetskriteriet behandlas därför kriterier som rättvis bild och studiens nytta för dess 

deltagare (ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och 

taktisk autenticitet). 

Det förstnämnda kriteriet handlar om huruvida undersökningen framhäver en rättvis 

bild av den data som samlats in (Guba och Lincoln, 1989:246). Då studiens syfte är att 

fördjupa sig i och framhäva subjektiva tolkningar av ämnet anses en godkänd 

respondentvalidering förutsätta att en rättvis bild av resultatet getts. Information från 

respondenterna har inte heller uteslutits, utan all data har analyserats och bidragit till 

studiens resultat varför kriteriet kan anses vara uppfyllt. 

Nyttokriteriet behandlas genom att den färdigställda studien har skickats till alla 

medverkande där de ges möjlighet till en djupare analys av sin situation i den 

existerande affärsrelationen samtidigt som de också ges möjlighet att få en ökad 

förståelse för den andre parten. En ökad förståelse för den befintliga situationen ger 
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studiens deltagare möjlighet att kunna reflektera över resultatet och därefter vidta 

eventuella åtgärder för förändring (Guba och Lincoln, 1989:248-250).  

2.6 Etiska aspekter 

För att kontrollera att etiska principer vidhålls och att deltagarnas integritet skyddas och 

behandlas väl har studien följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra forskningsetiska principer vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Den förstnämnda principen, informationskravet, betyder att forskaren ska berätta om 

studiens syfte samt vilka moment som ingår i studien och vilka moment som berör 

deltagaren (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjudeltagarna fick redan vid förfrågan 

information om studiens syfte och vad som förväntas av deras deltagande. Dessutom 

meddelades det att deltagande givetvis är frivilligt samt hur publiceringen av data och 

studien fungerar. Samma information gavs sedan vid intervjutillfället med tydlig 

poängtering att respondenten närhelst kan avbryta sin medverkan. Därmed anses 

informationskravet vara uppfyllt.  

Den andra principen är samtyckeskravet vilken innebär att samtycke måste inhämtas 

inför en deltagares medverkan. Principen innebär också att deltagaren har 

bestämmanderätt över sin medverkan och att denne får avbryta utan negativa 

påtryckningar från forskaren (Vetenskapsrådet, 2002). Innan påbörjad intervju gav 

deltagaren sitt samtycke till medverkan. Deltagaren meddelades även möjligheten att 

när som helst avbryta intervjun om så önskades varför samtyckeskravet anses vara 

uppfyllt.  

Vidare finns konfidentialitetskravet. Det innebär att deltagaren har rätt att vara anonym 

om denne önskar samt att data ska behandlas så att en identitet inte kan röjas 

(Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet kan också innebära att forskaren får 

skriva på en förbindelse om tystnadsplikt (ibid.). Det etiska kravet uppfylldes genom att 

deltagaren både under förfrågan om intervju samt i samband med intervjun erbjöds 

anonymitet genom att uppgifter kopplade till deras person skulle hanteras konfidentiellt. 

Dessutom har inspelat material förvarats på låsta datorer för att förhindra att obehöriga 

tar del av det. Efter avslutad kurs har inspelningarna raderats. Konfidentialitetskravet 

hanteras också genom de sekretesspapper som vi skrivit på med förbindelse om att 

konkurrensmässig information inte får röjas. 
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Den sista principen är nyttjandekravet vilken reglerar att insamlad data inte får spridas 

för användning utanför forskningsändamål, till exempel för kommersiellt bruk eller för 

företags konkurrenssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Försiktighet bör också iakttas för 

spridning av data till andra forskningsändamål (ibid.). Uppgifter som inhämtats från 

respondenterna har endast tillägnats studien och dess syfte och har därmed inte spridits 

utanför studiens ramar och har inte för avsikt att göras. Det inspelade materialet har som 

tidigare nämnt förvarats på låsta datorer och raderats efter kursavslut varför 

nyttjandekravet anses uppfyllt.   

2.7 Metodreflektion 

Fallstudiemetoden medför flera fördelar vad gäller att fånga helhetsbilder och studera 

ämnen på djupet och nära håll. Men fördelarna till trots bör en reflektion av metodens 

nackdelar och dess tillämpbarhet göras. Målet med studien är att ge en rik beskrivning 

och analys av styrmedel i interorganisatoriska relationer. Merriam (1994:47) menar att 

det finns en risk att fallstudien blir för lång och allt för ingående för att läsaren ska orka 

med och se relevansen av allt material. I denna studie har valet gjorts att använda en 

flerfallmetod för att behålla en viss översikt över ämnet och sedan genomföra intervjuer 

och dokumentstudier för att ge djupet i studien. Risken att rapporten har blivit för 

ingående ses dock inte som ett problem och istället reflekteras det över ett möjligt 

behov av en mer uttömmande undersökning. Tanken är att med en vidare tidsram skulle 

fler intervjuer och även observationer av interaktionen mellan parterna i en 

affärsrelation ge ett mer detaljerat resultat. Genom att intervjua båda parter har 

slutsatser kunnat dras kring relationens dynamik men eventuella observationer av den 

vardagliga dialogen mellan dessa parter hade troligtvis kunnat ge en mer nyanserad bild 

över förhållandet. Dessutom skulle intervjuer med flera parter i de olika 

organisationerna kunnat ge en rikare beskrivning av läget då affärsrelationerna kan 

tänkas upplevas olika beroende på vilken arbetsuppgift man har i organisationen. För att 

sammanfatta har studien, inom den givna begränsade tidsramen, fått ett djup i och med 

kombinationen av dokumentstudier och flertalet intervjuer av olika parter i tre olika 

samarbetsformer. 

Fortsättningsvis kan en reflektion göras kring studiens urval. Främst användes ett 

snöbollsurval och avsiktligt urval för att hitta personer som representerar 

kundgrupperna. En risk med snöbollsurvalet är dock att de intervjupersoner vi fick tips 

om är personer som har en god personlig relation med kontaktpersonen på Bosch 
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Thermoteknik vilket eventuellt skulle kunna påverka de svar som gavs i samband med 

intervjuerna. Fördelen är dock att de intervjupersoner som kontaktats har varit 

engagerade och velat ge mycket information om ämnet. Dessutom har intervjufrågorna 

varit blandade där vissa frågor har varit kopplade till den existerande affärsrelationen, 

medan andra har varit av mer generell karaktär varför representativa slutsatser ändå har 

kunnat dras utifrån svaren. Utöver ovanstående urval gjordes även ett 

bekvämlighetsurval. Nackdelarna med bekvämlighetsurvalet är att urvalet kan leda till 

oönskad snedvridning i och med att källorna ofta finns representerade i forskarens 

närhet (Yin, 2013:93). Dessutom hävdar författare att de mest lättillgängliga källorna 

förmodligen inte är de mest informativa (ibid.). Bryman och Bell (2005:377) menar 

dock att frågan om representativitet för att göra empiriska generaliseringar oftast inte är 

i fokus inom kvalitativ forskning och att djupgående intervjuer därför kan stödjas av ett 

bekvämlighetsurval. Då bekvämlighetsurvalet främst handlade om att minska de 

geografiska avstånden med hänsyn till studiens tidsram har inte datainsamlingen 

påverkats nämnvärt.  

En diskussion kan även föras kring studiens generaliserbarhet. Kritik har framförts mot 

fallstudie som metod för generaliserbara slutsatser (Flyvbjerg, 2006). Normann menar 

dock att det finns potential att göra en generalisering utifrån ett eller ett fåtal fall om den 

insamlade empirin gör det möjligt att "...nå en grundläggande förståelse av strukturen, 

processen och drivkrafterna..." (Normann, 1976:73). Även Flyvbjerg (2006) menar att 

generaliseringar går att göra från enbart ett fall såvida fallet är väl utvalt och 

fallstudiemetoden är rätt metod för att studera problemet. Yin (2007:28) hävdar istället 

att målet med fallstudier är att utveckla teorier och göra analytiska generaliseringar, inte 

att generalisera över population och beskriva frekvenser. Även om vissa fallstudier är 

fokuserade till ett väldigt specifikt fenomen och endast kan göra en blygsam 

generalisering i jämförelse med stora och välkända teorier är det ändå ett bidrag till 

förståelsen av ett större ämnesområde (Eisenhardt, 1989).  

Flyvbjerg (2006) menar att generaliseringar till andra kontexter givetvis är viktigt för att 

säkerställa kvalitet på forskning, men att kunskapsbidraget som studier överlag ger inte 

ska underskattas. Genom noggranna och väl utvalda fall kan tidigare påståenden 

falsifieras eller en djupare kontextberoende kunskap ges i fall som är svåra att 

generalisera, såsom social vetenskap som koncentreras till människor och dess 

beteenden (ibid.).  
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Med det sagt kommer studiens resultat att kunna generaliseras till andra situationer 

genom att ett noggrant urval har gjorts för att hitta informativa data, vilka ger en god 

förståelse för strukturen och drivkrafterna bakom den interorganisatoriska styrningens 

utformning. Som tidigare nämnt hävdar vi att fallstudiemetoden är mest lämpad för 

studien på grund av att det delvis handlar om social vetenskap där människorna i 

relationerna och hanteringen av deras beteende står i fokus samt för att relationer är 

kontextberoende där fallstudiemetoden ger möjligheten att fånga in flera dimensioner av 

kontexten. Resultatet kommer även ge en ökad kunskap i ämnesområdet och kan 

användas för teoriutveckling eller för att få en djupare förståelse för de specifika 

kontexter som undersöks i studien. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel framförs för studien relevanta teorier och begrepp som ligger till grund 

för analysen av insamlad empiri. Avsnittet inleds med en redogörelse för 

interorganisatoriska relationer och en introduktion till styrning av dessa. Därefter 

presenteras teori kring formell och informell styrning. Till sist sammanfattas den 

teoretiska referensramen i en analysmodell. 

3.1 Interorganisatoriska relationer 

En interorganisatorisk relation uppstår när två oberoende organisationer ingår i ett 

gemensamt samarbete (Anthony m.fl., 2014:563). Olika typer av interorganisatoriska 

relationer har utvecklats med tiden för att möta omvärldens förändringar i teknologi, 

konkurrens och kundpreferenser (Webster, 1992). I figur 2 presenterades en modell 

baserad på Webster (1992) där olika typer av samarbetsformer framställs. Upprepade 

transaktioner utgör den nedersta nivån, vilket innebär att köparen upprepade gånger 

väljer samma leverantör och därmed eventuellt har möjlighet att få vissa förmåner, dock 

är pris enligt rådande marknadsförhållanden det centrala. Nästa steg i modellen är 

långsiktiga relationer. Dessa relationer kännetecknas av konkurrens och prispress där 

köparen har makten. I den långsiktiga relationen är förhandlingar viktigt då faktorer 

som produktkvalitet, leveranstid och teknisk support är av större betydelse än 

prisjusterande marknadskrafter. Partnerskap är nästa steg i modellen. Här är parterna i 

hög grad beroende av varandra i en eller flera aktiviteter och samarbetet bygger i stor 

utsträckning på förtroende och engagemang. (Webster, 1992)  

I en interorganisatorisk relation finns ofta någon typ av makt eller beroendeförhållande 

mellan parterna. Beroendeförhållanden kan kategoriseras på olika sätt. Pfeffer och 

Salancik (2003) skiljer på resultatberoende och beteendeberoende. Vid resultatberoende 

är aktör A:s utfall beroende av, eller gemensamt bestämt av, aktör B:s utfall (ibid.). Ett 

exempel ges där A och B befinner sig på samma marknad och var för sig bestämmer 

pris och producerad kvantitet men där respektives vinst är beroende av vilka beslut den 

andre parten tar. Bestämmer sig A för att erbjuda ett lägre pris än B kommer A troligtvis 

sälja en större kvantitet än B och därmed minskar B:s vinst. Vid beteendeberoende är 

istället A:s aktivitet beroende av B:s aktivitet (ibid.). Exemplet som presenteras är 

kortspel, där A inte kan spela kort om denne inte övertygar B att delta, vilket också 

innebär att få B att vara på rätt plats vid rätt tid för att kortspelet ska kunna genomföras. 
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En annan kategorisering av beroende är köpardominans, leverantörsdominans och 

ömsesidigt beroende (Cox, 2004; Donada & Nogatchewsky, 2006). Det förstnämnda, 

köpardominans kännetecknas bland annat av att köparen har en stor marknadsandel 

inom sin bransch, köparen står för en stor andel av säljarens försäljning samt att köpen 

mellan parterna ofta gäller standardiserade varor (Cox, 2004). Dessutom behöver 

köparen inte göra några specifika investeringar för att genomföra transaktionen och det 

finns många leverantörer att välja mellan (Donada & Nogatchewsky, 2006). När 

köpardominans råder har köparen stor förhandlingskraft vad gäller att pressa priser och 

ut få bästa möjliga resultat av ett erbjudande (Cox, 2004). Vilka köparen samarbetar 

med och i vilken miljö är obetydlig (Donada & Nogatchewsky, 2006). 

Leverantörsdominans däremot kännetecknas av att det finns många köpare och få 

leverantörer (Donada & Nogatchewsky, 2006) och leverantörens erbjudande är relativt 

unikt samt att köparen står för en liten andel av leverantörens försäljning (Cox, 2004). I 

samarbetet behöver köparen göra specifika investeringar, miljön är relativt reglerad och 

vilka parter man samarbetar med har betydelse (Donada & Nogatchewsky, 2006). När 

det gäller ömsesidigt beroende är leverantören ofta beroende av köparen och att denne 

anses vara attraktiv på marknaden, köparen står för en relativt hög andel av 

leverantörens försäljning och det är höga kostnader för byte både av leverantör och 

köpare. (Cox, 2004) 

Cox (2001) menar att makt styrs av rådande marknadsförutsättningar, som interna 

faktorer eller externa faktorer på marknaden och skulle dessa ändras så ändras även 

maktbalansen mellan parterna i en relation.  

3.2 Styrning av interorganisatoriska relationer 

Interorganisatoriska relationer är komplexa och behöver någon form av styrning för att 

parterna ska agera i linje med samarbetets intresse. Forskare använder flertalet olika 

begrepp för att diskutera ämnet och detta avsnitt är tänkt som avgränsning för vilka 

begrepp som kommer att behandlas i studien. Avgränsningen och kategoriseringen av 

styrmedel presenteras i figur 4 nedan. 

Ett vanligt styrmedel som återfinns i många interorganisatoriska relationer är avtal. Ett 

avtal kan vara muntligt eller skriftligt samt underförstått eller klart uttalat (Lyons & 

Mehta, 1997). Det finns olika teorier som förklarar varför styrning genom avtal behövs i 

interorganisatoriska relationer. Transaktionskostnadsteorin säger att styrning genom 
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komplexa avtal (contractual governance) behövs för att förhindra olika typer av faror 

som uppkommer med interorganisatoriska transaktioner, till exempel för att förhindra 

opportunistiska beteenden och att den andre parten utnyttjar värdeskapande resurser 

felaktigt (Williamson, 1975; Mellewigt m.fl., 2007). Enligt det resursbaserade synsättet 

behövs styrning genom avtal för att koordinera parternas resurser genom en gemensam 

värdeskapandeprocess över organisationsgränserna (Mellewigt m.fl.,2007). 

Transaktionskostnadsteorin säger alltså att avtal behövs som ett styrmedel för att 

förhindra beteende som kan skada relationen, medan avtal enligt ett resursbaserat 

synsätt behövs som ett koordineringsverktyg för att skapa en gemensam bas att bygga 

målkongruens och ömsesidiga förväntningar på (ibid.).  

Förutom avtal diskuteras styrning också i termer av formell styrning som kategoriseras i 

resultatstyrning och beteendestyrning där resultatstyrning innebär målformuleringar och 

prestationen för att nå målen och beteendestyrning innefattar hur parterna ska agera och 

kontrollera att beteendet motsvarar de specificerade förväntningarna (Dekker, 2004; 

Langfield-Smith, 2008). I avtal regleras parters rättigheter och förpliktelser samtidigt 

som mål, strategier och policys också finns nedskrivet (Zheng, Roehrich & Lewis, 

2008). Det tolkar vi som att resultat- och beteendestyrning delvis finns reglerat i avtalen 

varför begreppet formell styrning har valt att användas där avtalsteori behandlas under 

kategorierna resultatstyrning och beteendestyrning. 

I interorganisatoriska relationer är det inte bara de fysiska transaktionerna som är av 

betydelse utan även människorna som interagerar i relationen. Därför är även teorier 

som behandlar relationella aspekter av vikt i diskussionen kring styrning av 

interorganisatoriska relationer. Relational exchange theory är en teori som används i 

studier av ekonomisk styrning. Teorin hävdar att sociala normer fungerar som ett 

styrmedel i relationer genom att påbjuda och förbjuda olika typer av beteenden (Joshi & 

Stump, 1999). Enligt Ouchi (1979) påverkar sociala faktorer människor och deras 

relationer att bli mer eller mindre självreglerande. Den här typen av styrmedel brukar i 

litteraturen kallas social styrning (relational governance, social control) eller informell 

styrning och fortsättningsvis används det sistnämnda. Till skillnad mot mer formella 

styrmetoder är det svårare att definiera vad som ingår i informell styrning. Många 

forskare är överens om att förtroende är en viktig del inom informell styrning (Dekker, 

2004; Zheng m.fl, 2008; Rousseau, Sitkin, Burt & Camerer, 1998) där förtroende 

innefattar variabler som till exempel rykte, socialt nätverk och samverkan (Dekker, 
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2004). Dekker (2004) nämner att val av partner också är ett viktigt informellt styrmedel 

då valet påverkar hur relationens styrning ska utformas. Andra författare nämner även 

att informella faktorer kan vara normer, värderingar och kultur (O´Reilly & Chatman, 

1996). 

I denna studie kommer informell styrning innefatta val av partner och förtroende, detta 

då förtroende är ett brett begrepp som inkluderar flera faktorer av informell styrning 

beroende på hur parterna definierar det och val av partner ses som ett viktigt och 

grundläggande beslut som påverkar hela den interorganisatoriska relationen och 

styrningen utav den.  

 

Figur 4. Styrning av interorganisatoriska relationer 

3.3 Formell styrning 

3.3.1 Resultatstyrning 

Resultatstyrning innebär att parterna i en relation sätter upp mål i termer av önskvärda 

resultat och att uppföljning sedan sker för att utvärdera huruvida dessa prestationsmål 

har uppnåtts eller inte (Dekker, 2004). Exempel på mål kan vara försäljningsvolym, 

leveranstid, funktionella specifikationer på produkt med mera (Stouthuysen, Slabbinck 

& Roodhooft, 2017). Das och Teng (1998) menar att relationer som kräver mer formella 

styrmedel tenderar att ha kortsiktiga mål för att aktörerna mer frekvent ska kunna göra 

uppföljningar. Svårigheten med att sätta upp prestationsmål i en relation är att skapa en 

målkongruens där båda parter får sin vilja igenom. Ofta får parterna gå med på att inte 

få sin vilja igenom fullt ut i utbyte mot att ha någon form av reglering mot 

informationsasymmetri och opportunistiskt beteende (ibid.). Tillsammans med 

prestationsmålen kan parterna i en interorganisatorisk relation även komma överens om 

olika typer av incitament som kan kopplas till eventuellt uppnådda mål (Dekker, 2004). 

Incitamenten kan ha olika karaktär, till exempel kan det vara de fördelar som uppstår 

vid ett samarbete eller olika typer av belöningssystem (ibid.). Enligt Langfield-Smith 
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(2008) är resultatstyrning effektivt i relationer där man inte vet exakt hur relationen 

kommer att utvecklas och där det är möjligt att genomföra exakta mätningar på centrala 

faktorer. Resultatstyrning kan till exempel regleras i avtal tillsammans med andra 

uppgifter eller separat i form av gemensamma eller individuella nyckeltal. 

3.3.2 Beteendestyrning 

Beteendestyrning innebär att styra och övervaka parternas ageranden och innefattar 

bland annat planering, regler samt policys för det operativa arbetet och 

konflikthantering (Dekker, 2004). En väl utformad beteendestyrning kan hjälpa parterna 

att nå sina uppsatta mål (Langefield-Smith, 2008).  

Ett avtal har flera uppgifter och kan vara en del i utformandet av beteendestyrningen. 

Främst ska avtalet specificera de syften och riktlinjer som ligger till grund för 

samarbetet och vad som ska presteras, men det ska också forma de juridiska gränser 

inom vilka parternas rättigheter och ansvar anges (Zheng m.fl., 2008). Dessutom skrivs 

avtal för att förhindra opportunistiska beteenden genom att ange vilka ageranden som är 

tillåtna och inte samt vilka potentiella vedergällningar ett otillåtet agerande kan leda till 

(Williamsson, 1985). Roxenhall och Ghauri (2004) menar att avtal också används som 

ett kommunikationsverktyg internt för att till exempel produktionen ska veta vad som 

förväntas samt att vissa organisationer endast skriver avtal för att det är det normala och 

det symboliserar att en affärsrelation föreligger. Anledningen till att avtal skrivs kan 

vara en kombination av ovanstående (ibid.).  

 Ett avtal kan vara fullständigt med flera och tydligt specificerade klausuler, alternativt 

ofullständigt med färre klausuler som är mer öppna för tolkning (Chen, 2000). Ett 

fullständigt avtal med specificerade klausuler har som mål att minska alla potentiella 

opportunistiska beteenden (Blumberg, 2001) och anses vara mer juridiskt bindande än 

ett ofullständigt avtal (Klein Woolthuis, Hillebrand & Nooteboom (2005). Blumberg 

(2001) menar dock att i och med den ständigt förändrade omvärlden går det inte att 

skapa helt fullständiga avtal där alla framtida scenarion förutses och därmed är alla avtal 

i någon form ofullständiga. Det ofullständiga avtalet kan ändå ses som ett formellt 

styrmedel genom att parterna tillämpar mer generella klausuler där till exempel uttryck 

som "The parties agree to solve conflicts in the mutual interest of the cooperation." 

(Blumberg, 2001:828) används eller till exempel lägsta acceptansgränser för olika 

variabler anges (Zheng m.fl., 2008). Vid ett ofullständigt avtal tenderar relationen att 
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vara i fokus snarare än transaktionen (Roxenhall & Ghauri, 2004). Det betyder att 

parterna har benägenhet att hantera en eventuell konflikt informellt utan att ta in juridisk 

hjälp, vilket i längden brukar stärka förtroendet i relationen (ibid.). Om förtroende finns 

tjänar båda parter på att välja ett ofullständigt avtal menar Chen (2000).  

 3.4 Informell styrning 

3.4.1 Val av partner  

Genom att vara noggrann i sin bedömning vid val av partner kan målinkongruens och 

andra potentiella problem minimeras och arbetet mot en lönsam relation underlättas 

(Dekker, 2004). Karaktärsdrag som bör bedömas innan en organisation går in i ett 

samarbete är den potentiella partnerns rykte samt förmåga och erfarenhet som 

samarbetspartner. Dessutom är den potentiella partens normer och värdering samt dess 

tekniska tillgångar inklusive kunskap av relevans att bedöma (Ireland, Hitt & 

Vaidyanath, 2002; Dekker, 2004). Olika karaktärsdrag har dock olika betydelse 

beroende på marknadssituationen (van der Meer-Kooistra och Vosselman, 2000). Till 

exempel tenderar den andra partens rykte och erfarenhet som samarbetspartner att inte 

värderas så högt i samarbeten som är marknadsstyrda, medan samarbeten som 

kännetecknas av ömsesidigt beroende tenderar att värdera förtroendefaktorer som 

kunskap, personliga relationer och goodwill högt hos en partner (ibid.). 

De huvudkriterier som en köpare ofta överväger vid val av leverantör är pris, produkt, 

service och relationer (Piercy, Katsikeas, Cravens, 1997). Studier visar att köpare ofta 

värderar relationen och service högst men att leverantören inte når upp till köparens 

förväntningar för dessa två kriterier, däremot lyckas leverantören överträffa köparens 

förväntningar inom kriterierna pris och produkt (ibid.). Patton (1996) hittade i sin studie 

liknande karaktärsdrag som Piercy m.fl. (1997) men menar att personliga värderingar 

och den specifika situation som köparen befinner sig i vid tillfället för val också har stor 

påverkan på valet av leverantör.  

3.4.2 Förtroende 

Informell styrning ses ofta som ett subjektivt styrmedel och det är svårt att finna en 

definition på vad förtroende egentligen innebär. Rousseau, Sitkin, Burt och Camerer 

beskriver förtroende som: 
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”Trust is a psychological state comprising the intention to accept 

vulnerability based upon positive expectations of the intentions or behavior 

of another.”  

(Rousseau m.fl., 1998:395) 

För att en aktör ska acceptera ökad sårbarhet i en relation krävs det att denne litar på att 

den andra parten inte kommer att agera opportunistiskt. För att en relation ska kunna nå 

sin fulla potential krävs det att det finns ett förtroende vilket kan skapas genom att 

aktörer accepterar ökad sårbarhet.  

Nooteboom, (1996) definierar förtroende som: 

"X trusts Y to the extent that X chooses to cooperate with Y on the basis of a 

subjective probability that Y will choose not to employ opportunities for 

defection that X considers damaging, even if it is in the interest of Y to do 

so. The trustworthiness of Y depends on Y’s true propensity to employ those 

opportunities." 

(Nooteboom, 1996:993) 

Sako (1992) har identifierat tre olika typer av förtroende: competence trust, contractual 

trust och goodwill trust. Competence trust handlar om att parterna har förväntningar på 

den tekniska kompetensen hos den andra parten samt förväntningar kring kompetensen 

hos partneraktörens ledning (Sako, 1992). Den andra typen av förtroende som 

identifierades av Sako (1992), contractual trust, handlar om förväntningar på att avtal 

som är framtaget i den gemensamma relationen fullföljs och respekteras. Contractual 

trust baseras på värderingar och moral och är grunden till samtliga relationer (ibid.). Vid 

en hög lojalitet och öppenhet mellan parterna utvecklas goodwill trust, vilket handlar 

om att båda parterna har förväntningar på att det finns villighet att göra något utöver det 

formella som ska gynna den gemensamma relationen samt förväntningar på att det finns 

engagemang från båda parter att fortsätta utveckla den (ibid.).  

Om en relation enbart bygger på resultat- och beteendestyrning påverkas både goodwill 

trust och competence trust negativt (Das och Teng, 2001). Det beror främst på att strikta 

resultatmål kan leda till misstänksamhet och misstro, vilket hämmar förtroendet för den 

andra parten. Strikta beteenderestriktioner och resultatmål styr till stor del en 

organisations processer och kan göra det svårt för en part att visa sin rätta kompetens då 
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målen ifrågasätter partens förmåga att genomföra aktiviteter och processer på sitt eget 

sätt (ibid.). 

3.5 Relationen mellan formell och informell styrning 

Inom litteraturen råder det skilda åsikter hur relationen mellan formell och informell 

styrning fungerar. Mellewigt, Madhok och Weibel (2007) sammanfattar 

litteraturområdet och menar att styrmetoderna antingen kan ses som substitut eller 

komplement. Med formell och informell styrning som substitut skulle ett ökat 

förtroende betyda mindre detaljerade avtal där parterna litar på att den andres handlingar 

är av goda avsikter och där formella styrmedel inte behövs för att reglera någons 

beteende eller agerande (Mellewigt m.fl., 2007; Das & Teng, 1998). Det betyder att när 

förtroendet mellan två parter når sin fulla potential behövs inga formella styrmedel för 

att kontrollera ett beteende (Das & Teng, 1998). När formell och informell styrning ses 

som komplement menas att detaljrika avtal skapar ett ökat förtroende inom samarbetet 

(Mellewigt m.fl, 2007). Poppo & Zenger (2002) hävdar att när avtalen är detaljrika och 

väl kundanpassade kan parterna nå högre nivåer av social tillfredsställelse och därmed 

kan mer komplexa avtal skapas. Detaljrika avtal mildrar därmed opportunistiska 

beteenden och underlättar och stödjer informella och sociala styrmedel (ibid.). 

Dekker (2004) hävdar också att informell styrning har en reglerande funktion gentemot 

mer formella styrmetoder. Det betyder att förtroende fungerar som ett substitut till 

formell styrning när det gäller avtalens detaljrikedom som styrmedel, men också att 

förtroende fungerar som komplement till avtal när det gäller samordning av 

förväntningar och målkongruens (Mellewigt m.fl., 2007). 

3.6 Analysmodell 

I kapitlet har forskares syn på interorganisatoriska relationer och möjliga makt- och 

beroendeförhållanden presenterats. En diskussion har även förts angående 

kategoriseringen av styrmedel där valet har gjorts att behandla styrmedel som formella 

eller informella. Vidare har forskares bidrag till dessa begrepp framförts tillsammans 

med diskussionen om huruvida formell och informell styrning ses som komplement 

eller substitut till varandra. I detta avsnitt presenteras den analysmodell som använts för 

studien, se tabell 2 och 3 nedan. Analysmodellen framställs genom en tabell där 

kolumnerna består av nyckelområden från den teoretiska referensramen och där raderna 

består av de olika interorganisatoriska relationerna som identifierats i urvalet. 
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Kolumnerna behandlar därmed teorin, raderna empirin och de tomma rutorna i tabellen 

står för analysen där teori och empiri möts. Analysmodellen är uppdelad i två olika 

tabeller, en för formell styrning och "övrigt" samt en för informell styrning. 

Analysmodellen för formell styrning, tabell 2, innefattar först och främst två större 

kolumner vilka står för kategoriseringen resultatstyrning och beteendestyrning, vilka i 

nästa steg delas in i mindre kolumner som behandlar de nyckelområden i varje 

kategorisering som identifierats i den teoretiska referensramen. Resultatstyrning 

behandlar i vilken utsträckning mål och mått används samt vilka former och i hur stor 

utsträckning incitament återfinns inom samarbeten. Beteendestyrning fokuserar till 

avtalen, i vilken mån samarbeten strävar efter fullständiga avtal samt hur mycket och 

vad avtalen används till. I denna tabell återfinns även en "övrigt"-kolumn som 

behandlar huruvida formell och informell styrning ses som komplement eller substitut 

inom samarbeten samt hur makt- och beroendeförhållandet ser ut mellan parterna. Nästa 

tabell, tabell 3, hanterar informell styrning och de kategoriseringar som gjorts för 

begreppet. Under kolumnen val av partner kommer parternas preferenser vid val av 

samarbetspartner att analyseras utifrån temana pris, produkt, service och relationer. 

Vidare behandlar tabell 3 vad parterna anser sig bygga förtroende genom: competence 

trust, contractual trust och/eller goodwill trust.  

Analysmodellen används i analyskapitlet (kapitel 5) samt vid redogörelse för studiens 

resultat (kapitel 6). I analyskapitlet analyseras varje kolumn för sig och tabellerna fylls i 

löpande under analysens gång med tecken eller ord. Tecknen representerar våra 

tolkningar av de olika delarnas betydelse för de interorganisatoriska relationerna baserat 

på respondenternas berättelser tillsammans med den teoretiska referensramen, där flera 

tecken innebär att nyckelområdet har en stor betydelse och få tecken att komponenten 

har en liten betydelse. Det betyder att antalet tecken inte har någon kvantitativ mening, 

utan antalet bygger på våra tolkningar av empiri och teori. Vidare har antalet tecken i en 

ruta ingen självständig betydelse för varje enskild samarbetsform, utan det är endast i 

kombination med de övriga samarbetsformerna som antalet tecken får en relativ 

betydelse.  

När tabellerna sedan är ifyllda representerar de studiens resultat. Därmed kommer 

slutsatser dras utifrån de ifyllda tabellerna varigenom studiens syfte kommer besvaras 

om hur fördelningen mellan formell och informell styrning ser ut i de olika 
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interorganisatoriska relationerna samt att tabellerna kommer kunna belysa de faktorer 

som har betydelse för styrningens utformning. 

Tabell 2. Analysmodell formell styrning 

 

Tabell 3. Analysmodell informell styrning 
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4. Empiri 
I följande kapitel presenteras studiens insamlade empiri. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av de verksamheter som studerats, det vill säga Bosch Thermoteknik och 

deras kundgrupper grossister, hustillverkare och återförsäljare. Därefter presenteras 

data inhämtat från intervjuer och dokumentstudier efter utsedda teman sorterad per 

samarbetsform. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av empirin. 

4.1 Beskrivning av verksamheter 

Bosch Thermoteknik 

Bosch Thermoteknik, tidigare IVT industrier, är en del av koncernen Robert Bosch 

GmbH och tillhör koncernens värmedivision (Bosch, 2017). Företaget är beläget i 

Tranås, har cirka 330 anställda och är en av Europas största tillverkare av 

värmeprodukter med en omsättning på cirka 30 miljarder kronor. Produktsortimentet 

innefattar allt från kraftvärmeverk till olika typer av värmepumpar och solvärmesystem 

för villor. I Tranås har Bosch Thermoteknik både sitt kompetens- och utvecklingscenter 

för värmepumpar samt sin produktionsenhet med leveranser runt om i världen. (Bosch, 

2017) 

Inom Bosch Thermoteknik tillverkas och säljs flera olika varumärken på värmepumpar. 

Förutom varumärket Bosch tillverkas också varumärken som IVT Värmepumpar, 

Buderus och Junkers. Inom Sverige säljs varumärkena Bosch och IVT. Med 

värmepumpar ur varumärket Bosch vill Bosch Thermoteknik penetrera marknaden och 

nå ut till så många som möjligt, medan man eftersträvar att värmepumpar ur varumärket 

IVT ska klassas som ett premiumvarumärke. För att lyckas med detta väljer företaget att 

sälja sina Bosch-värmepumpar via grossister, medan IVT-värmepumpen säljs direkt till 

återförsäljare certifierade av Bosch Thermoteknik. IVT-värmepumpen säljs dessutom 

till svenska hustillverkare. Inga produkter säljs direkt till slutanvändaren.  

Utöver sin produktförsäljning tillhandahåller och erbjuder Bosch Thermoteknik support 

via callcenter för alla återförsäljare och installatörer av värmepumpar från varumärkena 

Bosch och IVT. Via supporten kan återförsäljarna få stöd i tekniska frågor, 

garantiärenden med mera.  
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Grossister 

Via grossister säljer Bosch Thermoteknik värmepumpar från varumärket Bosch. 

Grossisterna är placerade på flera orter i Sverige och har en spridningsfunktion där de 

effektivt når ut med värmepumpar till företagare runt om i landet. Grossistföretagen är 

av varierande storlek där Bosch Thermoteknik agerar leverantör både till 

marknadsledande aktörer i Sverige och mindre aktörer med lokal marknadsdominans. 

Grossisterna agerar, beroende på sin storlek, mot stora kunder genom centrallager men 

också mot mindre kunder genom lokala butiker. De skrivna avtalen mellan Bosch 

Thermoteknik och grossisterna löper på ett eller två år i taget. Dock är det 

marknadsförhållandena som främst styr grossisternas val av leverantör och skulle Bosch 

Thermoteknik gå upp i pris är det möjligt att grossisterna ser sig om efter en annan 

leverantör. Det gör att grossistrelationen, som tidigare nämnt, klassificeras som 

upprepade transaktioner i figur 2. 

Hustillverkare 

I kundgruppen hustillverkare behandlas två svenska företag som tillverkar och säljer 

prefabricerade villor. Villorna behöver någon form av uppvärmning och det är här 

Bosch Thermoteknik kommer in som leverantör av värmepumpar som potentiellt 

uppvärmningssystem. De nybyggda villorna följer Boverkets krav på energiförbrukning 

varför även Bosch Thermoteknik måste läsa in sig på nya regelverk för att framtida 

produkter ska kunna levereras till denna kundgrupp. Relationen med hustillverkare 

klassificeras som en långsiktig relation enligt figur 2 då Bosch Thermoteknik i 

dagsläget aktivt jobbar med betydande konkurrens från andra värmeleverantörer. Det 

gör att hustillverkaren sitter i ett bra förhandlingsläge med möjlighet till prispress samt 

förhandlingar gällande till exempel bättre leveranstider och förtur i supportärenden. I 

dessa relationer är inte pris den främsta förhandlingsfaktorn. 

Återförsäljare 

Kundgruppen återförsäljare är certifierade IVT-återförsäljare som får använda loggan 

IVT-center i sitt företagsnamn. I och med att de är ett IVT-center får de sälja, serva och 

installera IVT-värmepumpen hos slutanvändare. Som IVT-återförsäljare fås utbildning 

kring produkten, installation och merförsäljning av Bosch Thermoteknik. IVT-

återförsäljaren får även stöd i marknadsföring och erbjuder på uppdrag av Bosch 

Thermoteknik sina kunder en värmejour där värme garanteras till kunden inom 24 

timmar om värmepumpen skulle gå sönder. IVT-värmepumpen ses alltså som ett 
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premiumvarumärke i jämförelse med Bosch-värmepumpen då det finns möjlighet att 

erbjuda kunden extra trygghet i form av certifiering och garantier. Antalet IVT-

återförsäljare uppgår till cirka 300 stycken och de finns tillgängliga runt om i hela 

Sverige. Relationen mellan återförsäljaren och Bosch Thermoteknik klassas som 

partnerskap enligt figur 2, detta med argument att det finns ett ömsesidigt beroende där 

Bosch Thermoteknik är beroende av kompetenta partners som aktivt vill engagera sig i 

IVT-varumärket för att nå ut till slutanvändaren som ett premiumvarumärke, samtidigt 

som återförsäljaren är beroende av att få använda sig av varumärket för att bli 

konkurrenskraftiga och få olika typer av stöd från Bosch Thermoteknik.  

4.2 Affärsrelationens betydelse för verksamheterna 

Upprepade transaktioner 

Affärsrelationer har olika betydelse och syften för olika verksamheter, både internt i en 

organisation och externt mot samarbetspartners. Inom kundgruppen grossister, vilka 

klassificeras som upprepade transaktioner, säger försäljningschefen för varumärket 

Bosch att målet med affärsrelationen är att få en stor räckvidd, nå ut till den svenska 

marknaden och öka sina marknadsandelar.  

"...eftersom vi vill öka våran marknadsandel är det ju extremt viktigt att 

Bosch Thermoteknik lyckas med försäljningen över grossist just för att det 

är där den största affären ligger i dagsläget." 

(Försäljningschef för Bosch, Bosch Thermoteknik) 

Detta menar försäljningschefen för Bosch beror på att grossisterna med sina tusentals 

säljare har många fler kontaktytor än vad Bosch Thermoteknik har i sin säljorganisation 

för varumärket Bosch. Detta påtalar även säljaren för grossist B: 

"För att administrera kanske 2000 slutkunder krävs det ju sin organisation 

för att klara av det. Som Bosch Thermoteknik jobbar mot oss så jobbar de ju 

egentligen bara mot oss till exempel. Så det blir ju en effektivisering för 

Bosch Thermoteknik..." 

(Säljare, grossist B) 

För grossist B är relationen med Bosch Thermoteknik och dess produkt viktig då 

värmepumpen blir en del av grossist Bs försäljning av VVS-material. Säljaren hos 

grossist B påtalar att relationen är "viktig, men man står inte och faller med den idag". 
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Säljledaren hos grossist A håller med och hävdar att Bosch Thermoteknik har 

konkurrenter som erbjuder ett bredare sortiment till grossisterna än vad Bosch 

Thermoteknik kan. Dock påtalar säljledaren att de säkerligen skulle tappa några kunder 

om de inte kunde erbjuda produkter från Bosch Thermoteknik.  

"De är en bra leverantör, men inte på något sätt oersättliga någonstans.".  

(Säljledare, grossist A) 

Grossist B berättar vidare att affärsrelationen med Bosch Thermoteknik är viktig för 

grossist B:s förhandlingsstyrka.  

"Bosch tog vi ju in från början för att hålla vissa andra leverantörer i 

schack i prisbilden kan man säga. Sen har det samarbetet utvecklats bra för 

det är bra grejer och en bra prisbild."  

(Säljare, grossist B) 

Långsiktiga relationer 

Genom intervjuerna med hustillverkare och med Bosch Thermotekniks Key Account 

Manager (KAM), vilka klassificeras som långsiktiga relationer, framgick att det finns 

ett visst mått av beroende mellan parterna. Teknisk chef hos hustillverkare A beskriver 

relationen och Bosch Thermotekniks produkter som:   

" …den är viktig, men inte oersättlig. Det är viktigt i den aspekten att det är 

en riktigt viktig komponent i ett hus och hela driften av huset beror ju 

väldigt mycket på den produkten. Där tittar vi väldigt noga, inte bara på att 

det funkar utan även lite att varumärkena passar ihop med det vi vill stå för. 

… Den är viktig, men det finns ju flera aktörer, så som sagt, inte helt 

oersättlig"  

(Teknisk chef, hustillverkare A) 

Ett flertal gånger påpekar både hustillverkare A och hustillverkare B att Bosch 

Thermotekniks produkter är viktiga men inte oersättliga, men att de har valt att 

samarbeta med Bosch Thermoteknik utifrån att deras varumärke stämmer väl överens 

med vad hustillverkarna själva står för. Det är viktigt för hustillverkarna att deras olika 

leverantörer bidrar med mervärde till husen.  

Bosch Thermotekniks KAM mot hustillverkarna förklarade att de existerande 

affärsrelationerna med hustillverkare är väldigt viktiga att vårda då de har varit väldigt 
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påverkade av ett strategiskt beslut som Bosch Thermoteknik tog för ett antal år sedan 

gällande produktsortimentet. Beslutet gjorde att många kunder bland hustillverkarna 

valde att börja samarbeta med konkurrenter till Bosch Thermoteknik och sedan dess har 

arbetet med att försöka återta marknadsandelar i hustillverkarbranschen pågått. Enligt 

Bosch Thermotekniks KAM är det av den anledningen extra viktigt att vårda de 

befintliga relationerna inom detta segment. 

Partnerskap 

Enligt de intervjuade personerna i återförsäljarsegmentet, klassificerade som 

partnerskap, finns meningsskiljaktigheten kring hur viktiga Bosch Thermoteknik är för 

deras verksamhet.   

"Jo, men det är ju väldigt viktigt. Det är ju det som vi bygger 

kärnverksamheten på, så det är en viktig partner som ska funka." 

(VD, återförsäljare A) 

VD:n för återförsäljare A berättar att hela deras kärnverksamhet bygger på Bosch 

Thermotekniks produkter och av den anledningen ses relationen mellan dem som 

väldigt viktig. VD:n för återförsäljare B menar däremot att Bosch Thermotekniks 

produkter inte är lika viktiga för företagets verksamhet. Han beskriver att Bosch 

Thermotekniks produkter egentligen inte alls är viktiga, men att de trots det idag nästan 

uteslutande arbetar med dessa produkter. Han menar även att företaget idag har avtal 

med Bosch Thermoteknik och samarbetar med dem men att de lika gärna skulle kunna 

samarbeta med en konkurrent istället.  

Försäljningschefen för IVT menar att relationen med återförsäljarna är väldigt viktigt 

för Bosch Thermoteknik. Varumärket IVT bygger på att det finns en tät relation mellan 

Bosch Thermoteknik, återförsäljarna och slutanvändaren. 

"De är våra representanter för varumärket därute, relativt exklusivt, de har 

IVT i sin butiker, de marknadsför IVT fastän de har ett eget företag, så den 

relationen är väldigt viktig." 

(Försäljningschef IVT, Bosch Thermoteknik) 
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4.3 Val av samarbetspartner 

Upprepade transaktioner 

Vid val av grossister att samarbeta med tittar Bosch Thermoteknik mycket på vilka 

marknadsandelar dessa grossister har på den svenska marknaden, både centralt och 

lokalt. Det innebär att Bosch Thermoteknik önskar samarbeta med de största 

grossisterna i Sverige för att dessa totalt dominerar på den svenska marknaden, men 

också att de kan välja en mindre aktör för att denne är lokalt dominant i ett mindre 

område. Grossisterna i sin tur tittar på andra parametrar när de väljer leverantör.  

"Vi försöker välja samarbetspartners som är långsiktiga framför allt. Vi 

tittar mycket på vad vi har för samsyn på marknaden, har vi en prisbild som 

vi gemensamt kan styra mot som vi känner att vi är konkurrenskraftiga 

med." 

(Säljare, grossist B) 

 

"Sen är det ju att hela bakre organisationen finns, att det funkar. Vi pratar 

support, vi pratar teknisk utveckling, vi pratar säljstöd..." 

(Säljare, grossist B) 

Grossist A berättar att deras företag använder sig av ett system där leverantörerna 

klassificeras i bokstäver och siffror utefter hårda parametrar så som leveranssäkerhet, 

ekonomi, hur supporten är med mera, där en leverantör som klassas som A1 är första 

leverantör och de andra får leverera i andra-, tredje- eller till och med fjärdehand. 

Vidare berättar säljledaren hos grossist A att priset är viktigt när företaget centralt ska 

välja leverantörer, men att det på lokal nivå är viktigare med närvaro och tillgänglighet 

hos leverantören än det billigaste priset. 

Vid diskussion om vad som kännetecknar en god samarbetspartner menar 

försäljningschefen för Bosch att: 

 "...man har mer av ett partnerskap än en traditionell köp- och 

säljrelation...att det finns ett givande och tagande från båda sidor där man 

är öppen mot varandra." 

(Försäljningschef för Bosch, Bosch Thermoteknik) 
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För grossist B är det viktigt att få stöd från leverantören vad gäller teknikkunskap, att 

båda parter håller vad de lovar samt att en flexibilitet finns i affärsrelationen.  

Långsiktiga relationer 

När hustillverkare A och hustillverkare B ska välja leverantör är det viktigt för dem att 

produkten uppnår den kvalitet som utlovas. Ett flertal gånger framkommer åsikter kring 

att värmepumpens varumärke spelar roll för vilka hustillverkarna väljer att samarbeta 

med där de menar att produktens kvalitet och varumärke måste stämma överens med det 

de önskar att det färdiga huset ska representera. Andra faktorer som hustillverkarna 

menar påverkar valet av leverantör är leveranssäkerhet, en fungerande support för 

exempelvis reklamationer och service samt ett marknadsmässigt pris. Båda 

hustillverkarna påtalar att långsiktighet är det som eftersträvas när ett samarbete startar. 

"Vi vill ju inte gå in i en relation som bara är ett eller två år utan vi tänker 

mycket längre än så." 

(Teknisk chef, hustillverkare A) 

Även KAM på Bosch Thermoteknik poängterar vikten av att vilja arbeta långsiktigt och 

att vara "intresserad av att utvecklas på alla sätt" och "ha en relation där vi kan mötas 

på många olika nivåer". KAM berättar fortsättningsvis att "givande och tagande" är 

jätteviktigt i en relation tillsammans med kommunikation för att lösa problem och förstå 

varandras behov. 

Vid uppräknandet av faktorer som påverkar valet av leverantör framkommer det från 

säljaren hos hustillverkare B att "...priset har en viss betydelse". Alltså att priset 

självklart är en faktor som kontrolleras, men det är inte den avgörande variabeln. 

Påståendet styrks även av hustillverkare A: 

" ...det är många andra aspekter vi kollar på innan vi kollar på pris. Sen 

jämför man alltid mellan varje leverantör så det är ju inte så att man inte 

kollar på priset."  

(Teknisk chef, hustillverkare A) 

Hustillverkare A arbetar även med en leverantörskod gällande mänskliga rättigheter och 

miljö som måste uppfyllas för att en leverantör ska få leverera till vissa av företagets 

produktioner och detta tas givetvis i beaktande vid val av leverantör.  



   
 

   
 

40 

Partnerskap 

När Bosch Thermoteknik ska hitta återförsäljare för IVT-varumärket är de noga med att 

återförsäljaren ska ha rätt kompetens och att kompetensen ska finnas i alla led. Det är 

viktigt för att kunna upprätthålla varumärket som värmepumpsspecialisten som används 

för marknadsföring av IVT-värmepumpar. Försäljningschefen för IVT säger såhär: 

"Vi vill plocka marknadsandelar och växa mer än vad marknaden växer, 

men vi vill inte växa på bekostnad av kompetens så att vi får en massa 

probleminstallationer." 

(Försäljningschef för IVT, Bosch Thermoteknik) 

För Bosch Thermoteknik är det viktigt att strategiskt arbeta med långsiktighet, att 

återförsäljarna jobbar mot samma mål som Bosch Thermoteknik och att de har samma 

syn på slutkunden. Försäljningschefen för IVT poängterar att ”win-win-tänket” är 

grundläggande. 

"En god samarbetspartner är...någon som förstår att man gör affärer för att 

alla ska vinna i slutändan och då är det egentligen alla från slutanvändare, 

till vår samarbetspartner, till vi som leverantörer. Har man den 

utgångspunkten i alla diskussioner har man kommit långt tycker jag." 

(Försäljningschef för IVT, Bosch Thermoteknik) 

Återförsäljarna får enligt avtal inte marknadsföra konkurrerande värmepumpar till sitt 

IVT-center, men köper in övriga installationsdelar eller andra typer av 

uppvärmningssystem som ej tillhandahålls av Bosch Thermoteknik från andra 

leverantörer. Återförsäljare A hävdar att det är erbjudandet från Bosch Thermoteknik 

med garanti, support och så vidare som gör att de håller fast vid varumärket IVT. 

Egentligen är det inte produkten i sig som gör att de stannar kvar hos denna 

värmepumpsleverantör utan det är tryggheten gentemot dem själva och slutanvändaren. 

Återförsäljare B säger att leverantörer väljs på basis av vad som skapar minst problem 

och vad som går smidigast. Vidare berättar VD:n hos återförsäljare B att priset inte är 

den avgörande faktorn utan det handlar främst om "bra och goda leveranser och snabb 

återkoppling" samt att de sociala aspekterna fungerar. VD hos återförsäljare A håller 

med om att priset inte är avgörande utan att goda relationer och bra villkor överträffar 

prislappen.  
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4.4 Avtalet i den dagliga verksamheten 

Upprepade transaktioner 

Avtalen som skrivs mellan Bosch Thermoteknik och grossisterna skrivs på ett eller två 

år. Försäljningschefen för Bosch menar att avtalet är grunden för samarbetet och att det 

påverkar satsningen i relationen.  

"Det är ganska viktigt, framförallt för de större aktörerna, att de känner att 

de har ett avtal som är bra och det ligger också en förväntan i att Bosch 

Thermoteknik effektiviserar sin verksamhet och att det ska generera något 

förbättrade villkor varje år."  

(Försäljningschef för Bosch) 

Både grossist A och grossist B håller med om att avtalet är grunden för samarbetet 

genom att det ger de spelregler som gäller för affärsrelationen. Säljledaren hos grossist 

A berättar att de både har centrala och lokala avtal och att dessa används för att öka 

respektive försäljning, detta stämmer även in på grossist B. Bosch Thermoteknik går 

sällan tillbaka till avtalet efter påskrift i relationen med grossisterna. De använder 

avtalet nästan endast i de fall då missnöje och tuffa diskussioner uppstår samt om 

otydligheter uppmärksammas och klausuler behöver läggas till. Grossist B däremot 

menar att avtalet i deras verksamhet egentligen används på daglig basis, detta då alla 

affärer gällande Bosch-värmepumpen faller under avtalet vad gäller garantiåtaganden 

med mera. Grossist A håller med om att avtalet används frekvent, bland annat för att 

kontrollera priser för produkterna. Säljaren hos grossist B menar att avtalet påverkar 

relationen positivt. Avtalet är "tydligt, enkelt och ger bra förutsättningar för båda 

parter" samt att avtalet är viktigt för att se att gemensamma mål infrias och att priserna 

stämmer. 

Försäljningschefen för Bosch samt säljaren hos grossist B är överens om att avtalet är 

omfattande och väl specificerat. Grossist B menar dock att alla scenarion inte går att 

specificera i ett avtal och att det därför krävs en dialog utöver avtalet för att lösa vissa 

problem fram tills nästa avtalsförhandling. Säljledaren hos grossist A berättar att små 

konflikter, gällande till exempel leveranser, med Bosch Thermoteknik lätt brukar lösas 

via telefon, medan en eventuell större konflikt skulle behöva lösas på central nivå.  
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Långsiktiga relationer 

I relationen med hustillverkarna har Bosch Thermoteknik ettåriga avtal som årligen sägs 

upp, uppdateras och skrivs på igen. KAM på Bosch Thermoteknik berättar att avtalet 

inte är något som läses varje vecka utan det används de gånger prisnivåerna ska 

kontrolleras samt om det skulle bli problem och tvister. KAM menar att avtalet skapar 

en trygghet i relationen, speciellt i relationen med hustillverkare som sett till omsättning 

är mindre än vad Bosch Thermoteknik är. Avtalet är en bekräftelse på att parterna vill 

samarbeta med varandra. 

"I tryggheten mellan varandra är det jättebra med ett avtal." 

(KAM, Bosch Thermoteknik) 

Hustillverkare A berättar att de brukar använda avtalet för att kontrollera att 

orderbekräftad vara prismässigt stämmer överens med det överenskomna, men att 

övriga punkter så som till exempel leverantörskod inte är något som studeras i detalj 

utan det är något som finns i bakgrunden. Hustillverkare B håller med om att avtalet 

främst används av prismässiga skäl. De använder det dagligen i sitt arbete med kalkyler 

och offerter mot sina slutkunder. Teknisk chef hos hustillverkare A anser att avtalet 

"sätter grund till hela affärsrelationen" medan inköparen hos hustillverkare B uttrycker 

att avtalet specificerar förutsättningarna för relationen. Båda parter anser att det inte 

finns något negativt med att ha avtal. Men den tekniska chefen hos hustillverkare A 

påtalar att längden på ett avtal generellt skulle kunna påverka långsiktigheten i 

relationen, att ett kort avtal eventuellt skulle kunna göra att parterna omedvetet tänker 

kortsiktigt i sin affärsrelation även om tanken inte är att avsluta relationen. Säljaren hos 

hustillverkare B berättar att han inte varit med om att någon part någonsin försökt gå 

utanför ett avtal, utan i så fall sker muntliga förhandlingar kring tillfälliga lösningar.  

Ett avtal mellan Bosch Thermoteknik och en hustillverkare har studerats. Däri 

framkommer det att några klausuler, till exempel pris- och rabattlistan, är specifika med 

exakta siffror och procentsatser. Andra klausuler, till exempel leveranstid och betalning, 

anger istället en acceptansgräns i tid för när senast leverans och betalning ska ske. I 

tillägg till avtalet finns även klausuler med viss tolkningsmöjlighet, till exempel en som 

delger att en part ska vara deltagande och drivande i utvecklingsfrågor. Hustillverkare 

A berättar att det har blivit mer avtal att hantera sedan IVT blev uppköpt av koncernen 

Bosch, att det har blivit mer formell hantering sedan dess. 
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Partnerskap 

I relationen med återförsäljarna har Bosch Thermoteknik två typer av 

avtalsuppsättningar. I princip alla återförsäljare har ett så kallat säljavtal, vilket 

specificerar bestämmelser kring försäljning och inköp samt kompetenskrav och regler 

vid installation av värmepumparna. Vissa återförsäljare har även utöver säljavtalet ett 

serviceavtal vilket noggrannare specificerar kompetenskrav för att utföra service, regler 

vid garantiarbeten och rabatter. VD hos återförsäljare A berättar att säljavtalet är ett 

rullande avtal som inte har uppdaterats på många år och att det till viss del skulle kunna 

påverka trovärdigheten till avtalet och Bosch Thermoteknik negativt. 

"Det kan ju stå saker som kanske inte är aktuella riktigt och då är det ju 

svårt att säga att såhär ska vi göra...så avtalet tror jag skulle må bra av en 

uppfräschning för att göra trovärdigheten bättre." 

(VD, återförsäljare A) 

Försäljningschefen för IVT håller med om att avtalet inte har uppdaterats på länge, att 

marknaden har förändrats sedan dess och att avtalet idag är för specificerat. Han påtalar 

att avtalet mot återförsäljarna bör förenklas. 

"Jag tycker att om ett avtal ska ha ett värde så ska de ju vara lätt att förstå 

för alla och vi ska ju tänka på att våra kunder kanske inte är jurister..." 

(Försäljningschef för IVT, Bosch Thermoteknik) 

Fortsättningsvis berättar försäljningschefen för IVT att han anser att avtalet reglerar 

grundförutsättningarna i samarbetet, att det är ett gemensamt regelverk.  

"Avtalet är spelplanen. Det är grundförutsättningarna för hur många det 

ska vara på planen och hur man ska göra. Armbågstacklas får man inte 

göra." 

(Försäljningschef för IVT, Bosch Thermoteknik) 

Vidare berättar försäljningschefen för IVT att han tycker att avtalet är viktigast i början 

av en affärsrelation, innan ett förtroende har byggts upp. Han menar på att i en relation 

där inga tuffa tvister uppstår är beslut sällan avtalsreglerat utan parterna kan frångå det 

skriftliga avtalet efter diskussion och besluta muntliga avtal med varandra. I det dagliga 

arbetet används avtalet därmed inte i någon större utsträckning enligt försäljningschefen 

för IVT, utan det är vid utbetalning av marknadsföringsstöd och bonusar som det främst 
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används. Både VD för återförsäljare A och VD för återförsäljare B håller med om att 

avtalet väldigt sällan används i det dagliga arbetet, utan det främst används vid 

inbetalningar av marknadsföringsstöd och bonusar. Återförsäljare B berättar att det inte 

förekommer några diskussioner mellan parterna med bakgrund i avtalet utan 

frågeställningar och problem löses i samråd och muntlig dialog mellan parterna. VD för 

återförsäljare A håller med om detta. 

"Jag tror det handlar mycket om hur vi jobbar och hur vår vision är. Ena 

gången gör det ont på mig, andra gången gör det ont på dig. Men vi hjälper 

varandra." 

(VD, återförsäljare A) 

För återförsäljare A är avtalet och den årliga avtalsförhandlingen viktig i den 

bemärkelse att det tyder på ett fortsatt ömsesidigt samarbete, att parterna "kan ta i hand 

och känna, nu kör vi på igen".  

4.5 Mål och mått 

Upprepade transaktioner 

Både säljledaren hos grossist A och säljaren hos grossist B nämner att i relationen med 

Bosch Thermoteknik arbetar man med att sätta upp gemensamma mål och samarbeta för 

att uppnå dessa. Säljledaren hos grossist A berättar:  

"Det sätts upp gemensamma mål, realistiska mål och att man framförallt 

har en plan för hur man ska uppnå målen, så att man inte bara sätter upp 

ett mål, utan har karta och kompass för att hitta målet." 

(Säljledare, grossist A) 

Båda säljledaren hos grossist A och säljaren hos grossist B menar att uppföljning av 

deras leverantörer görs med olika nyckeltal. Det handlar ofta om mätningar i 

inköpsvolym, bruttovinstmätning och mätning av marknadsandelar. Det finns hos både 

grossist A och grossist B målsättning och uppföljning på både central och lokal nivå. 

Enligt säljaren hos grossist B är även produktutveckling en faktor som är av vikt för att 

driva den gemensamma försäljningen framåt. Han menar att om Bosch Thermoteknik 

utvecklar sina produkter i samma takt som övriga konkurrenter så ligger 

grossistföretaget i framkant när det gäller att erbjuda den senaste tekniken. Säljledaren 

hos grossist A menar däremot att han önskar fler prestationsmått från Bosch 
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Thermoteknik och att det skulle underlätta hans dagliga arbete med tydligare 

målsättningar. 

Även försäljningschefen för Bosch menar att det finns bearbetning och uppföljning på 

både lokal och central nivå och att de brukar sätta upp olika nyckeltal för deras kunder. 

Bosch Thermoteknik erbjuder utbildningar för att få kunderna att uppskatta företagets 

produkter och tjänster. Det startas även olika projekt för att de tillsammans ska nå de 

resultat som de förväntar sig från samarbetet. Dessutom utgår en bonus för vissa 

nyckeltal, till exempel uppnådda volymgränser för inköp.  

Långsiktiga relationer  

Teknisk chef hos hustillverkare A samt inköparen och säljaren hos hustillverkare B 

menar att målen de har satt upp ofta handlar om leveranstider, produktkvalitet och 

reklamationer. De uppföljningar som behandlar produkterna görs ofta i samband med 

besiktningar av nybyggda hus. Enligt den tekniska chefen hos hustillverkare A så läggs 

det upp gemensamma planer för hur arbetet med produktutveckling ska ske tillsammans 

med Bosch Thermoteknik. Inköparen och säljaren hos hustillverkare B menar att det 

viktigaste målet med samarbetet är att produkterna levereras i tid och att de håller den 

kvalitet som utlovas.  

Bosch Thermotekniks KAM hävdar att Bosch Thermoteknik jobbar med uppföljning 

när det gäller leverans, den finansiella situationen samt kvalitet på produkter levererade 

till hustillverkare och dess byggen, men att det viktigaste i samarbetet är att supporta 

och stötta varandra så kommer resultaten oftast bli som bäst och försäljningsvolymen 

som störst. Bonusar betalas ut till kunden vid uppnådda volymgränser för inköp. 

Partnerskap 

I affärsrelationen mellan Bosch Thermoteknik och återförsäljarna finns gemensamma 

mål som båda parter jobbar för att uppfylla. Enligt försäljningschefen för IVT försöker 

Bosch Thermoteknik hitta så många mätbara mål som möjligt att ha som underlag i det 

gemensamma arbetet. 

"Har man ett faktaunderlag så hjälper ju det. Och det är den typen av 

underlag som vi kan ta fram centralt som de här småföretagarna inte har 

tillgång till och som man också använder i coachningen." 

(Försäljningschef för IVT, Bosch Thermoteknik) 
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Vidare berättar försäljningschefen för IVT att Bosch Thermoteknik även mäter 

marknadsandelar ner på lokal nivå för att ha koll på marknadstrenderna i varje kommun. 

Både VD:n för återförsäljare A och VD:n för återförsäljare B påpekar att deras mål ofta 

handlar om priser och bonusersättningar. Vid ökad försäljning finns en möjlighet till en 

bättre ersättning vid inköp av produkter från Bosch Thermoteknik. Återförsäljare B 

menar dock att bonusersättningen, som bygger på fakturerat belopp i olika intervall, är 

svår att öka då stegen i intervallen upplevs stora.  

4.6 Ärlighet, kommunikation och kompetens 

Upprepade transaktioner  

Alla respondenterna inom ramen för grossistrelationen påtalar vikten av att vara öppen 

och ärlig. Försäljningschefen för Bosch menar att en "öppen dialog, kommunikation och 

ömsesidig respekt" skapar förtroende för den andre parten i en affärsrelation. 

Säljledaren hos grossist A pratar också om vikten av att följa det som överenskommet, 

att parterna ska vara öppna och raka mot varandra och genomföra transparenta affärer. 

Dessutom menar grossist A att det är jätteviktigt för relationen att det finns en utsedd 

kontaktperson hos leverantören att föra dialog med, det gynnar förtroendet. 

Säljaren för grossist B berättar att det i ett samarbete kan uppstå saker i en affärsrelation 

som ingen hade kunnat förutse och att det då krävs att parterna är öppna, ärliga och 

tydliga.  

"Det som definierar ett bra samarbete är hur man löser en situation när det 

inte går så bra."  

(Säljare, grossist B) 

Grossist B pratar även om behovet av teknisk kompetens hos sin leverantör, detta då 

grossisterna har så många olika produkter att de omöjligt kan vara experter inom alla 

områden. Det är då viktigt att kunna lita på att Bosch Thermoteknik besitter denna 

kompetens och kan bistå med stöd gentemot slutanvändaren. Dessutom, berättar 

säljaren hos grossist B, är det viktigt för relationen att den levererade "produkten 

stämmer överens med den dokumentation som finns". Även säljledaren hos grossist A 

påtalar betydelsen av kompetens och att Bosch Thermoteknik möjliggör utbildningar för 

grossistföretaget för att de ska bli bättre på att sälja Bosch Thermotekniks produkter.  
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Långsiktiga relationer 

I hustillverkarrelationen pratar både KAM och hustillverkare A om betydelsen över att 

ha en öppen dialog i affärsrelationen. De anser att det är viktigt att kommunicera både 

vad som sker internt med produktutveckling och affärsplaner och vad som fungerar bra 

och dåligt i den gemensamma relationen. Inköparen hos hustillverkare B berättar att det 

är viktigt att parterna "står för vad man säger".  

Både teknisk chef hos hustillverkare A och KAM på Bosch Thermoteknik berättar att 

det är viktigt att parterna träffas och har personliga möten, att det bygger relationen. 

Hustillverkare B nämner att kontaktpersonen på leverantörsföretaget är viktigt, att det är 

med kontaktpersonen som en relation byggs upp och att tryggheten och förtroendet 

missgynnas av att en kontaktperson i affärsrelationen byts ut flera gånger under en 

kortare tid. Inköparen hos hustillverkare B nämner även vikten av kompetens hos 

leverantören och KAM på Bosch Thermoteknik håller med om att en säljare måste 

kunna svara på frågor. 

"Kunskap är ju viktigt för man måste ju veta vad man pratar om." 

(Inköpare, hustillverkare B) 

"Säljarbete bygger väldigt mycket på personliga relationer och då måste 

man träffas. Man måste vara där och stötta och supporta, har de frågor så 

ska man vara på direkt." 

(KAM, Bosch Thermoteknik) 

Partnerskap 

I återförsäljarrelationen pratar alla tre respondenter om vidden av att vara ärlig och ha 

en öppen kommunikation. Försäljningschefen för IVT menar att återförsäljarna bör föra 

en ärlig dialog med Bosch Thermoteknik i frågor eller situationer som de upplever inte 

fungerar, samtidigt som Bosch Thermoteknik även måste vara ärliga gentemot 

återförsäljarna om några svagheter uppstår i till exempel produktionen. 

"Historiskt har vi också gjort fel ibland. Jag kan se att vi har lovat mer än 

vad vi har kunnat hålla och det är något jag har jobbat mycket med det 

senaste året, att jag ärligt säger till kunden att jag vet att vi har ett problem 

men jag kan inte lösa det nu...då får man en ärligare relation." 

(Försäljningschef för IVT, Bosch Thermoteknik) 
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Även VD hos återförsäljare A påtalar hur viktigt det är att vara ärlig med varandra när 

problem uppstår, till exempel om återförsäljaren skulle få tillfälliga ekonomiska 

problem.  

"Det kan ju vara sådant som gör att man har en dålig ekonomi, då måste 

man ju kunna lämna det i förtroende till sin part..." 

(VD, återförsäljare A) 

VD hos återförsäljare B pratar också om vikten av ärlighet i en affärsrelation och 

nämner även långsiktighet som ett viktigt kriterium för ett bra samarbete. Han påtalar att 

långsiktigheten påverkas negativt av den höga personalomsättning som varit på Bosch 

Thermoteknik, vilket har gjort det svårt att veta vem man ska vända sig till vid frågor.  

"I beslut som vi har försökt få till, då hade det ju vart enklare om det hade 

varit samma person...då hamnar man ju istället i historiska dilemman med 

historiska muntliga gamla avtal." 

(VD, återförsäljare B) 

Försäljningschefen från IVT berättar att han tycker att det är viktigt att vara ute och 

besöka återförsäljarna för att få en personlig relation med dem, att det underlättar de 

gånger problem eller tuffare diskussioner uppstår. Uttalandet styrks även av 

återförsäljare A som säger att kontinuitet i kommunikationen är viktigt, att relationen 

blir närmare om parterna ses och hörs med jämna mellanrum. 

Vad gäller kompetens påtalar försäljningschefen för IVT att "kompetens i alla led" är ett 

nyckelkriterium för återförsäljarkanalen ut mot slutkunden.  
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4.7 Makt- och beroendeförhållande 

Upprepade transaktioner 

Under intervjuerna diskuterades makt och maktbalans och det framgick att det finns en 

del olika uppfattningar om vad dessa begrepp innebär. Säljledaren hos grossist A 

berättar följande om makt: 

"För mig är det bara negativt att det är någon som har makt, tror sig ha 

makt eller har tagit sig makten och vill bestämma utifrån sina egna 

premisser på något sätt, utan att bestämma utifrån det organisationen vill, 

det som teamet vill eller det som laget vill."   

(Säljledare, grossist A) 

Säljaren hos grossist B menar istället att han ser kunskap och information som makt och 

att det leder till ett bra utgångsläge vid en förhandling. Han menar att det finns två olika 

faktorer i en relation som påverkar makt. Det första som nämndes var priset och "vet 

man pris så har man en väldigt stor styrka i förhandling" och han menade att det 

handlade om att ha kunskap kring att man blir erbjuden rätt pris. 

" Vi vet till exempel att vi köper in en viss pump från Bosch Thermoteknik 

och får ge X antal kronor för den och så går vi ut och gör en mätsökning 

och ser att ett internetbolag säljer maskinen för mindre, då inser ju jag att 

någonstans så köper ju någon annan in produkten för en lägre summa 

pengar än vad vi gör och det innebär ju att vi har fel pris, men vet jag om 

det här, då blir förhandlingen för mig betydligt enklare. Så priset är en 

ganska stor maktfaktor."   

(Säljare, grossist B) 

Den andra maktfaktorn som nämndes var volymen.  

"Nästa maktfaktor i en affärsrelation är ju volymen naturligtvis. Säg att vi 

får problem med Bosch och att vi säger ´fixar ni inte till det här så plockar 

vi ut era grejer från lagret´, då tappar de ju den försäljningen från dag ett, 

så det är makt." 

(Säljare, grossist B) 

Säljaren hos grossist B hävdar att dessa faktorer skapar en makt som kan användas för 

att kunna påverka hur avtalet skrivs eller hur de ska jobba ihop som affärspartners.  
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Även när det gäller grossisternas åsikter kring maktbalansen mellan dem och Bosch 

Thermoteknik så finns meningsskiljaktigheter. Säljledaren för grossist A menar att de 

lyssnar bra på varandra, har en bra fördelning och en bra balans, vilket han tycker 

resulterar i ett ömsesidigt beroende där ingen har mer makt än den andra. Säljare för 

grossist B anser också att maktbalansen är bra, däremot "skulle jag säga att 

maktbalansen ligger i vikt att vi har lite mer makt än vad Bosch Thermoteknik har". 

Han hävdar att det är kundbasen som de har och den stora inköpsvolymen som gör att 

de har mer makt än Bosch Thermoteknik. Försäljningschefen för Bosch hävdar att 

Bosch Thermoteknik är en liten aktör på marknaden i jämförelse med grossisterna och 

att man på vissa sätt kan märka av detta, till exempel när det gäller att få lagerläggning 

hos grossisterna. Han menar att måtten för lagerläggning inte alltid är gjorda på ett sätt 

så att det gynnar dem.  

Långsiktiga relationer  

I hustillverkarrelationerna diskuterades makt som något negativt. Alla tre respondenter 

diskuterar huruvida makt kan hänga ihop med storleken på företagen som samarbetar. 

Inköparen hos hustillverkare B menar att makt är något som eventuellt kan användas av 

större bolag, att istället för att lösa ett för dem litet problem så sopas det under mattan. 

Han menar även att det i regel inte görs, utan att allting reds upp. Den tekniska chefen 

hos hustillverkare A säger: 

"Sköter man allt bra och snyggt så ska man inte behöva använda sig av 

makt, eller ens tänka på att det skulle förekomma någon maktrelation eller 

något sådant."  

(Teknisk chef, hustillverkare A) 

Teknisk chef hos hustillverkare A menar även att han tror att användandet av makt 

uppkommer vid osäkerhet och okunskap. Vid diskussion kring maktbalansen mellan 

dem och Bosch Thermoteknik menar den tekniska chefen hos hustillverkare A att det är 

helt främmande och att ingen av parterna skulle utöva någon form av makt. Han hoppas 

även att ingen av dem skulle behöva göra det framöver heller.  
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"Men som jag var inne på tidigare så är ingen oersättlig. Bosch är inte 

oersättlig för oss och vice versa, så det finns ju ingen anledning att gå in 

och ha något maktspel på grund av det."  

(Teknisk chef, hustillverkare A) 

Han påpekar även att trots att Bosch Thermoteknik inte är oersättliga, så är målet att 

skapa en långsiktig relation.  

Gällande den uppfattade maktbalansen menar hustillverkare B att de är en liten spelare 

på marknaden, men att de ändå inte är beroende av Bosch Thermoteknik som 

leverantör.  

"Det finns ju andra leverantörer som kan leverera samma sak, men vi har 

valt att samarbeta med något som ligger lokalt."  

(Inköpare, hustillverkare B) 

Däremot menar både inköpare och säljare hos hustillverkare B att det inte finns 

någon maktbalans mellan dem och Bosch Thermoteknik och att ingen har mer 

makt än den andra.  

Bosch Thermotekniks KAM har en annan åsikt kring maktbalansen. Han menar 

att med tanke på det strategiska beslut som togs av Bosch Thermoteknik för ett 

antal år sedan där företaget som konsekvens förlorade ett antal hustillverkare som 

kund så kan det eventuellt finnas ett underläge hos Bosch Thermoteknik som gör 

att makten ibland kan ligga mer hos hustillverkaren än hos dem själva.  

Partnerskap 

VD:n för återförsäljare B beskriver ordet makt som: 

"Det är ju att få det resultat man vill, med så lite problem och motstånd på 

vägen som möjligt skulle jag säga." 

(VD, återförsäljare B) 

Han beskriver maktbalansen med Bosch Thermoteknik som god och att deras 

affärsrelation är mer som "ett förhållande mellan goda grannar". Det finns enligt 

honom inga vinnare och förlorare i relationen utan det finns ett ömsesidigt beroende 

mellan dem. VD:n hos återförsäljare A hävdar att han inte upplever att det finns någon 

makt hos varken dem eller Bosch Thermoteknik.  
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"Jag upplever inte någon makt, inte mot oss på något sätt, utan snarare 

tvärtom att vi får göra ganska mycket. Inte att det är fria tyglar, men det 

finns en viss rörlighet …" 

(VD, återförsäljare A) 

Försäljningschefen för IVT menar att både Bosch Thermoteknik och återförsäljarna 

besitter en viss makt, på olika sätt. Han menar också att det kan finnas en viss betydelse 

av hur stor organisation återförsäljarna har.  

"Oftast är det ju kunder som står för en betydande del av omsättningen eller 

är strategiskt viktiga lokalt för oss, å andra sidan är vi som leverantör 

också jätteviktiga för företagen för levererar inte vi rätt produkter och rätt 

kvalitet så är det ju en fara för deras verksamhet."  

(Försäljningschef IVT, Bosch Thermoteknik) 

Han menar att det finns ett ömsesidigt beroende mellan parterna. 
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4.8 Sammanställning av empiri 

Tabell 4. Sammanställning av empiri upprepade transaktioner 
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Tabell 5. Sammanställning av empiri långsiktiga relationer 
 

 

  



   
 

   
 

55 

Tabell 6. Sammanställning av empiri partnerskap  
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Analysen utgår från analysmodellen där tabellens olika kolumner är 

utgångspunkten för varje analysavsnitt. Analysmodellen kommer fyllas i löpande under 

analysens gång med hjälp av tecken och ord. Antalet tecken i en ruta får endast ett 

värde relativt andra svar och har ingen självständig relevans. Den ifyllda 

analysmodellen står för studiens resultat och ska sedan användas för att besvara 

studiens syfte.  

5.1 Resultatstyrning 

5.1.1 Mål och mått 

Inom de interorganisatoriska samarbetena används olika nyckeltal och mätningar. 

Grossisterna arbetar med mål och mått på både central och lokal nivå samt gemensamt 

med Bosch Thermoteknik. Det framkommer att det inom samarbetet är viktigt med 

målsättningar och att det i vissa fall även önskas fler prestationsmått. I 

återförsäljarrelationen däremot använder Bosch Thermoteknik omfattande mätningar 

medan återförsäljarna själva använder enklare varianter så som priser och rabattsatser. 

Därmed ses en tydlig skillnad i dessa två samarbetsformer. Skillnaden kan besvaras med 

hjälp av Das och Teng (1998) som hävdar att relationer som använder sig av mer 

formella styrmedel tenderar att använda sig av mål och mått i större utsträckning. I 

avsnitt 5.2.3 nedan ser vi att avtalsanvändningen är högre i upprepade transaktioner än i 

partnerskap vilket gör att grossisternas användning av mål och mått kan förklaras av en 

önskan att hålla sig uppdaterad på sin leverantörs prestation för att eventuellt byta om 

de inte når upp till förväntningarna. Vi får även via försäljningschefen för Bosch reda på 

att grossisternas mått för lagerläggning inte gynnar Bosch Thermoteknik, varför vi kan 

hävda att parterna inte är helt överens i den frågan. Das och Teng (1998) menar på att 

det krävs någon form av reglering för att hantera dessa meningsskiljaktigheter och för 

att minska risk för bland annat opportunistiska beteenden. Regleringen skulle vi vilja 

hävda syns i och med omfattningen av avtal inom samarbetet. Samarbete som bygger på 

partnerskap använder inte i lika stor utsträckning formella styrmedel varför mål och 

mått därmed inte får samma betoning i denna relation.  

Även inom hustillverkarsamarbetet används nyckeltal och uppföljningar. Mycket 

handlar om leverans och kvalitet men det läggs också upp gemensamma planer för hur 
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produktutvecklingen ska se ut, detta för att samarbetet ska kunna fortlöpa mot 

nybyggnationsmarknadens och Boverkets krav. Den ena hustillverkaren, A, är en större 

aktör på marknaden än den andra, B, och där kan vi se att den större aktören arbetar 

utförligare med mål och mått än vad den mindre aktören gör. Därmed vill vi säga att 

även organisationernas storlek har betydelse i hur formellt man väljer att arbeta, där 

större organisationer tenderar att ha mer krav på sig från exempelvis ledningen att 

arbeta utförligt med mål och mått för uppföljning medan mindre organisationer 

använder det mer för sin egen skull. Detta påstående styrks även av hustillverkare A 

som menar att affärsrelationen blev mer formell i och med att Bosch-koncernen köpte 

upp IVT Industrier och affärsrelationen därmed ingick i en större koncern. Med hänsyn 

till Das och Teng (1998) och deras påstående att företag som använder mer formella 

styrmetoder har fler kortsiktiga mål för att frekvent kunna göra uppföljningar vill vi 

säga att mål och mått hos hustillverkarna har betydelse i ungefär samma utsträckning 

som hos återförsäljarna då avtalen används i mindre utsträckning än hos grossisterna. 

Det som framgår i empirin är att de mål som nämns ofta är gemensamma för båda parter 

i en relation, till exempel utveckling och försäljning, medan mått eller nyckeltal mer 

handlar om att kontrollera den andre parten, till exempel genom att mäta 

leveranssäkerhet, kvalitet och finansiell säkerhet. Målen är önskvärda för att utveckla 

relationen i en positiv riktning, men då målinkongruens kan uppstå krävs nyckeltal för 

att kontrollera att ett lämpligt beteende vidhålls. 

5.1.2 Incitament 

Kunder till Bosch Thermoteknik får möjlighet att ta del av en bonus vid vissa uppnådda 

volymgränser för inköp, ett incitament till att öka försäljningen av Bosch 

Thermotekniks produkter. Flera respondenter talar om denna bonusersättning som något 

positivt, medan det via andra även framkommer att intervallerna av fakturerat belopp, 

som bonusersättningen bygger på, är för stora för att mindre aktörer ska kunna sträva 

efter högre bonus. I de sistnämnda fallen utgör bonusersättningen självklart något 

positivt för kunderna men det kan vara svårt att se ersättningen som ett incitament till 

hårdare arbete för ökad försäljning, detta då den ökade ersättningen inte är värt det extra 

arbete som krävs.  

Förutom ersättning i monetära termer menar Dekker (2004) att incitament kan ta 

karaktär av de fördelar som samarbetet ger. Fördelen Bosch Thermoteknik får genom att 
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använda sig av grossisterna är den spridningsfunktion de erbjuder där Bosch 

Thermoteknik genom grossisterna får en större räckvidd ut på marknaden. Grossisterna 

däremot vinner på att samarbeta med Bosch Thermoteknik genom att deras 

förhandlingsstyrka ökar med flera leverantörer som de kan vända mot varandra för att 

pressa priser. Hustillverkarna menar att de egentligen inte behöver samarbeta med 

Bosch Thermoteknik utan att de har möjlighet att ta någon helt annan leverantör av 

värmesystem. De fortsätter dock samarbetet på grund av att det varumärket Bosch 

Thermoteknik erbjuder stämmer överens med det hustillverkarna vill att deras hus ska 

representera. Incitamentet Bosch Thermoteknik i sin tur har i samarbetet med 

hustillverkarna är möjligheten att vinna marknadsandelar och sprida sitt varumärke. 

Dessutom finns det en potentiell eftermarknad där värmepumpen efter att den satts in i 

ett nybyggt hus behöver service och så småningom bytas ut, vilket Bosch 

Thermotekniks certifierade IVT-återförsäljare kan hjälpa till med. Samarbetet med 

återförsäljarna är jätteviktigt för Bosch Thermoteknik. Det är genom återförsäljarna som 

de sprider sitt varumärke IVT och kompetens inom området samt får en nära kontakt 

med slutanvändare. Därmed finns det incitament till att behålla en god relation med 

dessa återförsäljare, ett avslutat samarbete betyder förlorad kompetens och eventuellt en 

förlorad krets av slutanvändare för Bosch Thermoteknik. För återförsäljarna är Bosch 

Thermoteknik viktig i den bemärkelse att de bygger sin kärnverksamhet kring 

varumärket IVT och de fördelar som följer med varumärket genom trygghet, stöd 

finansiellt och affärsmässigt, utbildningar med mera. En återförsäljare nämner att de 

egentligen inte är beroende av Bosch Thermoteknik som partner utan att de kan byta till 

en konkurrent utan problem. Vi menar dock att ett byte av leverantör skulle leda till att 

återförsäljaren behöver investera både i tid och pengar för att ändra sitt affärskoncept då 

nuvarande koncept faller under riktlinjerna som Bosch Thermoteknik har satt upp för 

IVT-center.  

 5.1.3 Resultatstyrning i analysmodellen 

Ur analysen av mål och mått framgår att parter inom upprepade transaktioner i stor 

utsträckning arbetar med olika former av nyckeltal, detta då det är viktigt med 

målsättningar och uppföljningar för att få de bästa förutsättningarna på en marknad där 

ena eller båda parterna snabbt kan bli utbytbar. Analysen stämmer överens med 

Langfield-Smith (2008) som menar att resultatstyrning är effektivt i relationer som 

präglas av mer osäkerhet och där det finns centrala faktorer att enkelt genomföra 
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mätningar på. Inom långsiktiga relationer och partnerskap är mål och mått inte lika 

viktigt, detta då marknadskrafterna inte är lika påtagliga i dessa relationer och man har 

därför inte lika stor anledning att kontrollera sin partner.  

Vad gäller incitament i samarbetena kan vi se att de monetära incitamenten upplevs 

positiva i alla typer av samarbetsformer, men att de inte har någon direkt avgörande del 

i hur aktivt man jobbar mot ökad försäljning av Bosch Thermotekniks produkter. Vi kan 

se att incitamenten att verka inom dessa relationer tendrar att skilja sig. I upprepade 

transaktioner ses mer hårda parametrar som incitament, det vill säga ökad försäljning, 

större marknadsandel och möjlighet till prispress och förhandling. Inom långsiktiga 

relationer och partnerskap är incitamenten av mjukare karaktär där varumärke, trygghet 

och relationella fördelar är av betydelse, än mer för partnerskap än i långsiktiga 

relationer, varför incitamenten till dessa samarbeten är större än i upprepade 

transaktioner.  

Tabell 7. Resultatstyrning i analysmodellen 

 

5.2 Beteendestyrning 

5.2.1 Fullständighet 

Enligt Chen (2000) kan ett avtal vara fullständigt och väl specificerat eller ofullständigt 

och mer öppet för tolkning. I upprepade transaktioner nämner respondenter ur 

kundgruppen grossister att avtalet utgör grunden för samarbetet och att det fastställer de 

spelregler som gäller för affärsrelationen. Uttalandet upprepas även i långsiktiga 

relationer och partnerskap, det vill säga hustillverkare och återförsäljare. Samtidigt är 

det ingen av respondenterna som anser att avtal i sig påverkar relationen negativt. Det 
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tyder på att parter i olika affärsrelationer gärna ser att det finns regler att följa i ett 

samarbete, dels juridiska men också regler för att motverka opportunistiska beteenden. 

Parterna önskar att det finns något skriftligt att luta sig mot vid en eventuell 

problemdiskussion samt att man är öppen med sina intentioner till olika ageranden. Det 

styrks av Klein Woolthuis m.fl. (2005) som hävdar att fullständiga avtal anses vara mer 

juridiskt bindande än ofullständiga avtal.  

Vid dokumentstudier framkommer att hustillverkaravtalet innehåller både fullständiga 

och ofullständiga uppgifter. Priser och bonusar anges i exakta siffror och procentsatser 

medan andra uppgifter faller inom ramen för ofullständighet genom att acceptansgränser 

anges och termer som att parterna ska vara drivande och deltagande anges, vilka 

medger ett tolkningsutrymme. Vid dokumentstudier inom återförsäljarsegmentet 

studerades ett säljavtal vilket är mycket specifikt och omfattande och dessutom blir mer 

omfattande då det hänvisar till andra externa bestämmelser. Det gör att vid jämförelse 

av de båda avtalen ses hustillverkaravtalet i en första anblick mer som ofullständigt än 

återförsäljaravtalet. Enligt Blumberg (2001) finns det dock inga fullständiga avtal då det 

inte går att förutse alla framtida scenarion och ett avtal kan därmed inte inkludera allt. 

Parter inom återförsäljarsegmentet berättar att deras avtal är gammalt och inte helt 

uppdaterat mot marknadsutvecklingen vilket gör att det trots sin omfattning inte kan 

klassificeras som ett fullständigt avtal. Hustillverkaravtalet däremot sägs upp årligen 

och uppdateras därefter efter rådande omständigheter varför det kan ses som mer 

fullständigt på grund av sin aktualitet. I grossistsegmentet nämns att ett avtal inte går att 

specificera i oändlighet då framtidsscenarion inte alltid går att förutse. Vi upplever dock 

att de inom grossistsamarbetet i viss mån eftersträvas fullständighet då det genom 

intervjuerna framkommer att tillägg görs till avtalen när oklarheter uppstår. Avtalen 

inom dessa olika affärsrelationer ses därmed som ofullständiga, men eventuellt i olika 

grad.  

5.2.2 Användning 

Vid frågor om avtal i affärsrelationen tolkade respondenterna avtalen som skriftliga 

dokument. Endast vid frågor om hur problem och konflikter löses nämndes muntliga 

avtal. Flera respondenter hade även svårt att svara på frågan om i vilka sammanhang 

inom affärsrelationen det är viktigt att ha avtal, ofta började svaret med ”När är det inte 

viktigt?”. Det tyder på att avtal, och då främst skriftliga avtal, är en självklarhet i 

affärssammanhang och att samarbeta utan avtal är otänkbart. Tolkningen styrks av 
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Roxenhall & Ghauri (2004) som menar att många organisationer skriver avtal för att det 

är det normala. Avtalet anses av respondenterna utgöra grunden för samarbetet där det 

används för att specificera samarbetets syfte och parternas åtaganden. Dock anser 

respondenterna att det utanför det skriftliga avtalet är accepterat att ha muntliga avtal i 

den dagliga verksamheten. Såhär långt är respondenterna i de olika relationerna ense, 

därefter skiljer sig användningen av avtal något.  

Grossistrelationen, eller upprepade transaktioner, är till mångt och mycket 

marknadsstyrd med priset som främsta kritiska faktor. Avtalen skrivs både på central 

och lokal nivå och det är tydligt att det främst är hårda parametrar så som pris och 

leveranssäkerhet som styr huruvida avtal sluts eller inte, framförallt på central nivå. 

Grossisterna använder avtalet frekvent för att kontrollera priser, garantier med mera, 

tvärtemot leverantören Bosch Thermoteknik som sällan eller aldrig använder sig av 

avtalet i det dagliga arbetet. Roxenhall & Ghauri (2004) hävdar att avtal kan användas 

som ett kommunikationsverktyg internt i en organisation, men vi menar att avtalet i 

detta fall även används som ett kommunikationsverktyg mellan två organisationer. Dels 

kommuniceras, som tidigare nämnt, samarbetets riktlinjer, men i detta fall även 

produktinformation vilket gör att grossisterna inte behöver ta kontakt med Bosch 

Thermoteknik angående information som ska förmedlas till slutanvändare. Det skilda 

användandet av avtal mellan parterna kan också tolkas som att köparna i relationen, på 

grund av att relationen är marknadsstyrd, behöver kontrollera att det överenskomna 

vidhålls och att bättre leverantörsalternativ inte finns att tillgå. Denna tolkning styrks då 

den ena grossisten menar att information om omgivning skapar makt i relationen.  

I långsiktiga relationer ser användningen av avtal ut på ungefär samma sätt som i 

upprepade transaktioner. Köparna, det vill säga hustillverkarna, använder avtalet för att 

kontrollera priser och produktinformation, leverantören, Bosch Thermoteknik, använder 

det däremot sällan. I denna affärsrelation är priset inte det primära utan istället är det 

faktorer som varumärke, kvalitet och långsiktighet som styr. Det gör att avtalet, liksom i 

grossistrelationen, används som ett kommunikationsverktyg för att underlätta det 

dagliga arbetet mot slutanvändaren men att vi i övrigt ifrågasätter om det används som 

kontrollverktyg i samma utsträckning. Ifrågasättandet bygger på tanken att 

förhandlingar kring avtalet inte på samma sätt är styrt kring konkurrenskraftiga priser 

utan istället handlar förhandlingarna om kringliggande tjänster så som support och 

leverans samt IVT-varumärkets betydelse. Vår tanke är att det är svårare att utvärdera 
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olika tjänster och varumärkens betydelse i jämförelse med pris varför det därmed också 

är svårare att använda avtal som kontrollverktyg i långsiktiga relationer på samma sätt 

som i upprepade transaktioner. 

Den främsta skillnaden i användningen av avtal ser vi inom partnerskap. Här menar 

respondenterna att avtalet skrivs på men sedan sällan eller aldrig används. Relationen 

bygger på ett förhållande där båda parter i mångt och mycket arbetar under samma 

varumärke vilket gör att avtalets främsta uppgift är att bekräfta det rådande 

affärssamarbetet. Försäljningschefen för IVT berättar att avtalet är viktigast i början av 

en relation innan förtroendet byggs upp mellan parterna, därefter tar dialogen och 

muntliga överenskommelser överhand. 

5.2.3 Beteendestyrning i analysmodellen 

I detta analysavsnitt framgår att parterna inom upprepade transaktioner arbetar mot 

fullständighet i avtal genom att ständigt förbättra och utveckla avtalen med tillägg. 

Vidare är användningen av avtal relativt stor inom detta samarbete då det dels används 

som kontrollverktyg men också för information och kommunikation. I långsiktiga 

relationer är tilläggen till avtal inte lika viktiga, men parterna ser till att avtalet 

åtminstone är uppdaterat årligen. Avtalet används som verktyg för kommunikation och 

information. I samarbetet för partnerskap är fullständiga avtal mindre viktigt, i dessa 

relationer agerar avtalet mest ett bevis på att en affärsrelation föreligger och 

diskussioner sköts sedan vid sidan av avtalet.  

Tabell 8. Beteendestyrning i analysmodellen 
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5.3 Val av partner   

I detta avsnitt analyseras hur viktiga faktorerna pris, produkt, service och relationer är 

vid val av samarbetspartner. Faktorerna analyseras var för sig och presenteras nedan. 

5.3.1 Pris 

Vår uppfattning är att inom grossistsamarbetet spelar priset en viktig roll för att 

samarbetet ska bibehållas. Bosch Thermotekniks produkter togs in i grossisternas 

sortiment för att konkurrera med de andra leverantörerna i samma produktgrupp och 

skulle kunna plockas bort ur sortimentet om prisbilden inte är passande. Hustillverkarna 

däremot menar att priset har betydelse, men det är inte avgörande vid valet av 

leverantör. Vid jämförelser mellan olika leverantörer är inte priset den viktigaste faktorn 

för dem. Respondenterna i återförsäljarrelationerna menar istället att priset inte är 

avgörande och att de istället väger in mjukare parametrar vid valet av leverantör, så som 

erbjudande, goda villkor och smidighet.  

5.3.2 Produkt 

I intervjuer med grossister framkommer det att produkterna som Bosch Thermoteknik 

erbjuder inte är så viktiga för dem vid val av samarbetspartner, men att det skapar ett 

bra förhandlingsläge gentemot Bosch Thermotekniks konkurrenter att ha Bosch-

produkter i sortimentet. Till skillnad från grossisterna uppfattar vi att hustillverkarna 

tycker att produkten är viktig vid valet av samarbetspartner. Ett flertal gånger hävdar de 

att produktens kvalitet och varumärket är av betydelse och att dessa faktorer måste 

överensstämma med hustillverkarnas egna varumärke som förmedlas ut till husköparna. 

Återförsäljarna menar istället att det inte är produkten i sig som är viktig vid val av 

samarbetspartner, utan valet baseras främst på faktorer så som garanti, support och 

smidighet.   

5.3.3 Service 

När grossisterna väljer samarbetspartner spelar service en viss roll. De menar att det är 

betydelsefullt att Bosch Thermoteknik kan bistå med teknisk kompetens när det behövs 

och att det finns möjlighet till utbildningar hos Bosch Thermoteknik vid behov. För 

hustillverkarna är det viktigt med en hög leveranssäkerhet. Dessutom är det viktigt för 

dem att supportavdelningen hos Bosch Thermoteknik finns tillgänglig och kan hjälpa 

till vid reklamationer och det påverkar enligt vår uppfattning deras val av 

samarbetspartner till viss del. Vidare är supporten en betydande faktor även för 
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återförsäljarna, främst för att kunna få stöd vid installationer och vid garantifrågor. 

Utbildning från Bosch Thermoteknik spelar även en viss roll för återförsäljarna. Utöver 

service via support menade respondenterna inom de olika relationerna att det är mycket 

viktigt med en kontaktperson hos leverantören, detta för att snabbt kunna få 

återkoppling och rådgivning i olika frågor. En kontaktperson upplevs också underlätta 

dialogen mellan kund och leverantör. 

5.3.4 Relationer 

I det inledande skedet av samarbetet mellan Bosch Thermoteknik och grossisterna fanns 

det från grossisternas sida endast en strategisk betydelse av att utveckla en relation med 

Bosch Thermoteknik, med anledning att kunna pressa priser hos konkurrerande 

verksamheter till Bosch Thermoteknik. Vår uppfattning är att relationen nu har 

utvecklats till mer nära och att det finns kunder som skulle lämna grossisterna vid ett 

uppbrott i samarbetet med Bosch Thermoteknik. Nu finns det en betydelse av att ha en 

ärlig, öppen dialog med bra kommunikation för båda parterna, men vi ser inte att 

huvudfaktorn till samarbetet är relationen. Det finns enligt oss en större betydelse av 

pris och service för grossistrelationerna vid valet av samarbetspartner och vi ser det som 

att de baserar sina val mer på hårda parametrar än relationsspecifika. Detta stämmer väl 

överens med van der Meer-Kooistra och Vosselmans (2000) studie där det framkommer 

att marknadsstyrda samarbeten inte värderar relationsspecifika faktorer som rykte och 

erfarenhet så högt vid val av partner. Vid hustillverkarnas val av samarbetspartner 

identifieras vikten av att tänka långsiktigt och utveckla relationen på lång sikt, något 

som idag kan ses som bristande då det framkommer indikationer på att avtalen är för 

korta för att känna trygghet i att tänka långsiktigt och gå in i utvecklingsprojekt. Det 

finns en vilja hos både Bosch Thermoteknik och hustillverkarna att arbeta mer 

långsiktigt och utvecklas tillsammans. Andra viktiga faktorer som hustillverkarna 

nämner är av betydelse för valet av partner är att det kan finnas en öppen dialog mellan 

parterna vilket gör att vi sammantaget bedömer relationstänk som viktigt i 

hustillverkarrelationerna. Även i återförsäljarsamarbetet är relationen av betydelse och 

framför allt arbetet med att bygga upp IVT-varumärket. Återförsäljarna menar att en 

öppen dialog och ärlighet är viktiga faktorer för att de ska bibehålla ett samarbete och 

försäljningschefen för IVT tillsammans med återförsäljare A betonar flera gånger vikten 

av att ha ett win-win-tänk i samarbetet och bra kommunikation. Berättelserna från 

återförsäljarnas respondenter stämmer väl överens med van der Meer-Kooistra och 
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Vosselmans (2000) uttalanden om att samarbeten som bygger på ett ömsesidigt 

beroende tenderar att värdera förtroendefaktorer som kunskap, personliga relationer och 

goodwill högt hos en partner. 

5.3.5 Val av partner i analysmodellen 

Vid analys av faktorer som påverkar ens val av partner framkommer att samarbeten som 

innefattar upprepade transaktioner i första hand tittar på pris och service. 

Relationsfaktorer är i det initiala inte det som bestämmer val av samarbetspartner, men 

det är viktigt att det fungerar i ett senare skede. Organisationer inom långsiktiga 

relationer tenderar att välja samarbetspartner i första hand utefter varumärke, det vill 

säga produkten. För att affären ska slutas är det viktigt att servicefunktionen fungerar, 

att prisbilden är rimlig och att det finns ett långsiktigt relationstänk. För samarbeten 

inom partnerskap är relationsfaktorer det viktigaste samt att servicefunktionen fungerar 

väl. Hårda faktorer så som pris och produkt anses vara mindre viktiga. Vi anser dock att 

partnerskap bygger kring något gemensamt, i fallet med återförsäljarna är det IVT-

varumärket och att produkten därför skulle kunna ses som det primära vid val av 

partner. Dock är produkten eller tjänsten inom partnerskap något självklart då hela 

samarbetet kretsar kring det, varför relationsfaktorerna har större betydelse för val av 

partner och ett fortsatt samarbete.  

Tabell 9. Val av partner i analysmodellen 
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5.4 Förtroende  

I intervjuerna identifierades att det finns en betydelse av att ha förtroende i 

affärsrelationen. Förtroende, som enligt Rousseau m.fl (1998) beskrivs som att en part 

kan acceptera ökad sårbarhet för att gynna den gemensamma relationen, kan jämföras 

med respondenternas svar kring hur förtroende byggs upp. De menar att öppenhet och 

ärlighet i kommunikationen med den andra parten är de viktigaste faktorerna för ett ökat 

förtroende. Samtidigt betonar respondenterna vikten av att kunna ha en öppen dialog 

kring både bra och mindre bra situationer inom samarbetet och att kunna visa sig sårbar 

inför varandra. Genom att vara transparent gällande olika situationer finns enligt dem 

möjlighet att hitta lösningar på svåra situationer som kan uppstå. Med bakgrund i detta 

görs tolkningen att en öppen dialog och en sårbarhet kring att våga vara ärlig vid olika 

situationer stärker förtroendet mellan parterna. Ärligheten och öppenheten innebär 

också att varje aktör kan lita på att den andra aktören i samarbetet inte kommer att verka 

opportunistiskt och ta beslut i eget intresse som kan skada samarbetet. I den teoretiska 

referensramen beskrivs tre olika typer av förtroende; competence trust, contractual trust 

och goodwill trust och dessa analyseras nedan.  

5.4.1 Competence trust 

I intervjuer med grossisterna framgår det att teknisk kompetens från leverantörens sida 

är något som värderas som viktigt och att det finns en förväntan från dem att Bosch 

Thermoteknik besitter och kan bistå med kompetens kring produkterna. Därmed tolkar 

vi det som viktigt för grossisterna att Bosch Thermoteknik alltid erbjuder 

kompetensstöd för att grossisterna ska kunna bygga upp ett förtroende för dem. 

Efter intervjuerna görs tolkningen att det finns en stor betydelse för bibehållandet av 

förtroendet att det finns en kontaktperson i affärsrelationen som finns tillgänglig att 

svara på frågor. Vår uppfattning är att det är viktigt att denne besitter kompetens, men 

att den huvudsakliga anledningen till att en kontaktperson är betydelsefull är 

möjligheten att få enkel och snabb vägledning till vem man ska kontakta vid olika typer 

utav problem. Det framkommer även från hustillverkarna att det missgynnar förtroendet 

om kontaktpersonen byts ut för många gånger. Tanken väcktes att det eventuellt kan ske 

ett byte av kontaktperson på grund av att personer kan ha olika kompetens kring 

produkterna inom Bosch Thermoteknik, men med utgångspunkt i att respondenterna 

hellre vill ha samma person under en längre tid görs tolkningen att det är viktigare med 

den personliga relationen än kompetensen hos kontaktpersonen. Det framkommer även 
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från intervjuerna att det under en tid har varit svårt att tänka långsiktigt i relationen med 

Bosch Thermoteknik med anledning av den höga personalomsättningen och att det har 

funnits tveksamheter kring vem de ska vända sig till vid frågor. I återförsäljarrelationen 

så är det främst försäljningschefen för IVT som påpekar att kompetens är viktigt. Han 

menar att kompetens i alla led är en nyckelfaktor för en fungerande relation från Bosch 

Thermoteknik till slutanvändare och att det finns förväntningar på att återförsäljarna har 

rätt kompetens för att vårda kundrelationen. Distributionskanalen för IVT via 

återförsäljare är väldigt beroende av kompetens, då valet av återförsäljare bygger på att 

denne har rätt kompetens.  

De olika kundgrupperna diskuterar att Bosch Thermotekniks supportavdelning är viktig 

för det fortsatta samarbetet. Tolkningen görs att det många gånger är teknisk kompetens 

som eftersträvas när supportavdelningen kontaktas, vilket innebär att Bosch 

Thermotekniks supportavdelningen innehar en stor betydelse för företagets olika 

samarbeten. Det finns en förväntan från både grossister och hustillverkare att Bosch 

Thermoteknik ska ha teknisk kompetens och kunna hjälpa dem vid behov. Trots att de 

påpekar att en kontaktperson är viktigt görs tolkningen att om inte kontaktpersonen 

arbetar på supportavdelningen så finns risk för att denne inte alltid har kompetens för att 

svara på alla tekniska frågor och därmed är det av stor betydelse för uppbyggnaden och 

bibehållandet av förtroende i relationerna att ha en väl fungerande supportavdelning.  

 5.4.2 Contractual trust 

Den här typen av förtroende handlar om förväntningar på att ett framtaget avtal följs och 

respekteras (Sako, 1992), något som respondenterna har bedömt som viktigt. Dock 

framgår det genom flera intervjuer att det tenderar att vara viktigare med en god moral 

mellan parterna i relationen snarare än att avtalet följs i minsta detalj. Inom upprepade 

transaktioner påpekas vikten av att följa det överenskomna och tolkningen görs att det 

är väldigt viktigt att hålla sig till avtalet då parterna menar att det sällan görs 

överenskommelser utanför avtalet och att tillägg till avtalen skrivs om några oklarheter 

uppstår. Sammantaget efter intervjuerna med grossisterna och försäljningschefen för 

Bosch uppfattas avtalet som en viktig faktor för att förtroende ska kunna byggas, detta 

då samarbetet i grunden styrs av marknadsfaktorer med utbud och efterfrågan och 

avtalet utgör en viktig grund för att reglera förutsättningarna för samarbetet på en 

marknad där Bosch Thermoteknik egentligen är utbytbar. 
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I intervjuerna med hustillverkarna framkommer att en viktig faktor i det gemensamt 

överenskomna avtalet är leveransvillkor. De menar att det är viktigt för dem att Bosch 

Thermotekniks produkter kommer i tid till deras husbyggen för att ett förtroende ska 

kunna byggas. För att ett husbygge ska kunna fullföljas krävs det att alla komponenter 

till huset levereras i tid och vid eventuella rubbningar finns risk för att detta påverkar 

hustillverkarnas varumärke. Vår uppfattning är därför att det är av stor vikt att Bosch 

Thermotekniks produkter levereras i tid till hustillverkarna för att de ska kunna 

bibehålla ett förtroende och fortsatt samarbete mellan varandra. I 

återförsäljarrelationerna tenderar det att skilja sig från grossister och hustillverkare i 

vilka avtalet spelar en viktig roll för förtroendet. Försäljningschefen för IVT menar att 

avtalet främst är viktigt i ett inledande skede av ett samarbete, innan ett förtroende har 

hunnit byggas upp. Respondenter inom återförsäljarrelationerna menar att avtalet sällan 

används och att de löser eventuella tvister och problem utan att gå tillbaka till avtalet. 

Vår uppfattning är att inom dessa relationer ses förtroende som en möjlighet att lösa 

problem genom dialog snarare än vad som står i avtalet och att det därför inte är avtal 

som influerar förtroendebyggandet. Dessutom menar en av återförsäljarna att avtalet 

idag delvis har en negativ inverkan på relationen då vissa delar anses vara inaktuella. Ett 

uppdaterat och förenklat avtal anser vi skulle ge en större nytta till samarbetet samt 

bidra till ett ökat förtroende mellan parterna. 

5.4.3 Goodwill trust  

För att bygga upp goodwill trust ska det finnas förväntningar på att parterna i en relation 

är villiga att göra något utöver det formella som gynnar den gemensamma relationen 

(Sako, 1992). I intervjuerna med grossisterna och försäljningschefen för Bosch får vi 

uppfattningen att de inte tenderar att arbeta utanför avtalet, deras relation kretsar istället 

kring det som är överenskommet och det är sällan de kommer överens om saker utan att 

skriva in det i avtalet. En av grossisterna menar att produktutveckling är viktigt för 

relationen, men vår uppfattning är att det inte finns något gemensamt arbete kring 

produktutveckling och grossisterna har lagt det ansvaret hos Bosch Thermoteknik. 

Utvecklas inte produkterna finns risken att Bosch Thermoteknik byts ut i grossisternas 

sortiment.  

Vad gäller samarbetet med hustillverkarna ser vi att det finns ett intresse för 

gemensamma samarbeten utöver den ordinarie affärsrelationen, detta då parterna önskar 

en utveckling där avtalen löper på mer än ett år. Hustillverkare A menar att det är lätt att 
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relationen influeras av kortsiktigt arbete när avtalen endast löper på ett år och att det 

finns önskemål om längre avtal för mer långsiktigt arbete. Vid dokumentstudier ser vi 

att parterna kommit överens om att man ska vara deltagande och drivande i 

utvecklingsfrågor, vilket kan tolkas både som ett formellt och informellt åtagande då det 

inte specificeras vad målet med utvecklingsarbetet är. Därmed ser vi att det finns ett 

engagemang och intresse att göra något utöver de formella affärstransaktionerna och 

därmed en god grund för goodwill trust. Vi anser att ett längre avtal skulle öka intresset 

av att tänka mer långsiktigt och arbeta djupare med saker utöver avtalet som skulle 

kunna gynna den gemensamma relationen och öka förtroendet mellan parterna.  

När det gäller återförsäljarrelationerna identifieras en villighet från Bosch 

Thermotekniks sida att föra ett arbete som ska gynna den gemensamma relationen 

utöver det formella. Försäljningschefen för IVT menar att de bland annat arbetar med 

coaching kring affärsmannaskap och drivandet av IVT-center för återförsäljarna, vilket 

gynnar den gemensamma relationen genom att Bosch Thermoteknik säkerställer att 

återförsäljarna får kompetens och representerar varumärket på ett tillfredsställande sätt. 

Dessutom framkommer att det finns ett givande och tagande i relationen där stöttning 

ges till återförsäljare som till exempel hamnat i ekonomiska svårigheter. Vi ser också 

hur viktigt det är för parterna inom partnerskap att en god service ges gentemot 

slutanvändaren och därmed anser vi att goodwill trust till återförsäljarna ökar när de kan 

ge den service som eftersträvas samt när de jobbar i målkongruens mot slutanvändaren.  

Förutom att göra något utöver det formella pratar Sako (1992) om vikten av lojalitet och 

öppenhet för att bygga goodwill trust. Ärlighet, öppenhet och transparens är något som 

respondenterna i de interorganisatoriska samarbetena har benämnt som ytterst viktigt 

vilket vi tolkar som ett krav för att förtroende ska byggas och bibehållas i alla typer av 

samarbeten. 

5.4.4 Förtroende i analysmodellen 

Via intervjuerna och vid analys av förtroende i de olika relationerna framkommer att 

förtroende är väldigt viktigt för affärssamarbeten. Vi ser dock i tabell 10 nedan att 

förtroende byggs på basis av olika faktorer inom de olika samarbetsformerna. I 

upprepade transaktioner byggs förtroende främst på att parterna följer avtalet och det 

överenskomna samt att parterna besitter den kompetens som krävs för transaktionen. 

Inom långsiktiga relationer och partnerskap byggs förtroende mer på kompetens och att 
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parterna gör något utöver det formella snarare än att avtalet följs regelmässigt. Vi tolkar 

detta som att upprepade transaktioner, som bygger på marknadsfaktorer, skapar 

förtroende genom att parterna håller det man lovar. Inom dessa samarbeten finns det 

egentligen inget behov av att göra något utöver den formella transaktionen då det i 

slutändan ändå är priset samt utbud och efterfrågan som styr samarbetets existens. Inom 

långsiktiga relationer och partnerskap är det inte marknaden som är den bestämmande 

faktorn för samarbetet, varför det är av mer vikt att förtroende bygger på goodwill och 

kompetens. Inom partnerskap ser vi än mer ett behov av kompetens och goodwill då 

samarbetet bygger på arbete kring något gemensamt utöver transaktioner. 

Tabell 10. Förtroende i analysmodellen 

 

5.5 Makt och komplement och/eller substitut 

5.5.1 Makt 

När vi under intervjuerna har ställt frågor om makt- och beroendeförhållanden inom 

samarbetena är det få respondenter, speciellt av köparna, som menar att de har någon 

form av makt i samarbetet. Makt anses generellt bland intervjupersonerna som något 

negativt som utövas för kontroll eller manipulation. Några få svar sticker ut och menar 

att olika former av beroendeförhållanden finns inom relationerna. Inom upprepade 

transaktioner nämner grossist B att makt innefattar kunskap och information och att det 

inom samarbetet ligger mer makt hos grossisten än hos Bosch Thermoteknik, vilket 

försäljningschefen för Bosch håller med om. Vad gäller resultat- och beteendeberoende 

kan vi se att Bosch Thermoteknik är beroende av grossisternas aktivitet eftersom det är 

den försäljningskanal de har valt för Bosch-produkterna. Bosch Thermotekniks 

produktion och försäljning är delvis beroende av försäljningen och engagemanget som 
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grossisterna lägger i deras produkter. Vad gäller resultatberoende ser vi det som 

osannolikt att Bosch Thermotekniks resultat skulle vara beroende av grossisternas 

resultat, detta då grossisterna säljer så många olika produkter att även om de går med 

vinst betyder det inte att det är Bosch Thermotekniks produkter som säljer bra. Tvärtom 

kan vi inte se att grossisterna på något sätt skulle vara resultat- eller beteendeberoende 

av Bosch Thermoteknik då de inte på något sätt är beroende av Bosch Thermotekniks 

sortiment. Ovanstående leder till en slutsats om att köpardominans råder för grossisterna 

gentemot Bosch Thermoteknik. Marknadsförhållandena är till fördel för grossisterna där 

de sitter i förhandlingsposition och kan välja vilken leverantör de vill samarbeta med 

samtidigt som produkterna är standardiserade och inga specifika investeringar 

egentligen behöver göras för att samarbetet ska kunna genomföras. 

I långsiktiga relationer ser vi samma mönster som i upprepade transaktioner. 

Hustillverkarna säger sig inte inneha någon makt i relationen, medan KAM hos Bosch 

Thermoteknik ser det som att hustillverkarna innehar en maktposition med bakgrund i 

det strategiska beslut som fattades av Bosch Thermoteknik för ett antal år sedan där 

hustillverkarna blev tvungna att knyta kontakter med konkurrenter till Bosch 

Thermoteknik. Bosch Thermoteknik har ett beteendeberoende gentemot hustillverkarna 

där de är beroende av att hustillverkarna aktivt jobbar för att använda och sälja Bosch 

Thermotekniks produkter i de nybyggda husen, tvärtom kan hustillverkarna välja att gå 

till en konkurrent utan problem. Det hustillverkarna går miste om vid ett eventuellt byte 

av uppvärmningsleverantör är varumärket som Bosch Thermoteknik innehar genom 

IVT, dock anser vi inte det som en anledning att sätta hustillverkarna i en 

beroendeställning gentemot Bosch Thermoteknik. Resultatberoende uppfattar vi inte 

från något håll inom samarbetet. Liksom i upprepade transaktioner ser vi därmed en 

köpardominans inom detta samarbete. Hustillverkarna står inte för en stor del av Bosch 

Thermotekniks försäljning, vilket är ett kriterium för köpardominans. Däremot sitter 

hustillverkarna i ett starkt förhandlingsläge med möjlighet att byta leverantör, men där 

Bosch Thermoteknik önskar bevara de marknadsandelar de har.   

Inom återförsäljarsamarbetet, det vill säga partnerskap, menar respondenterna att det 

inte råder någon maktbalans inom relationerna. Vi anser att det råder en balans vad 

gäller resultat- och beteendeberoende i relationerna. Då Bosch Thermoteknik säljer 

nästan alla sina IVT-produkter via återförsäljarna är deras resultat delvis bestämt av 

återförsäljarnas resultat, säljer återförsäljarna fler IVT-värmepumpar gör även Bosch 
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Thermoteknik det. Vad gäller beteendeberoende finns det ett ömsesidigt beroende där 

återförsäljarna är beroende av Bosch Thermotekniks produktutveckling, produktion, 

support med mera, samtidigt som Bosch Thermoteknik är beroende av återförsäljarnas 

kompetens, försäljning och kundbemötande. Därmed anser vi att det råder ett 

ömsesidigt beroende inom detta samarbete där det är viktigt för Bosch Thermoteknik att 

återförsäljarna är attraktiva på marknaden och återförsäljarna står för en betydande del 

av Bosch Thermotekniks försäljning av IVT-produkter, samtidigt som återförsäljarna är 

beroende av IVT-varumärket och det affärskoncept Bosch Thermoteknik erbjuder.  

5.5.2 Komplement och/eller substitut  

De studerade relationerna innefattar minst ett avtal som reglerar förutsättningarna för 

samarbetet. Respondenterna anser att avtal är det normala och att det är en viktig del för 

att trygga samarbetet. Dessutom säger flera respondenter att det inte fungerar att 

samarbeta utan avtal samtidigt som förtroende anses vara jätteviktigt för en relation. Det 

tyder på att ingen av relationerna har ett samarbete där formell och informell styrning 

fullt ut fungerar som substitut till varandra. Vi ser däremot att kundgruppen 

återförsäljare arbetar med ett gammalt avtal som inte är fullständigt uppdaterat för 

dagens marknadsförhållanden vilket gör att förtroendet borde fungera som ett substitut 

för de klausuler som inte är korrigerade. I kundgrupperna grossist och hustillverkare är 

avtalen mer uppdaterade och även om de, liksom återförsäljarnas avtal, anses vara 

ofullständiga så är de ändå detaljrika och tillägg av klausuler görs när tveksamheter 

uppstår. Dessutom framkommer det att mål och mått upplevs viktigare i grossist- och 

hustillverkarsamarbetet än i återförsäljarsamarbetet vilket tyder på en betydelse av 

formell styrning i dessa relationer.  

Das och Teng (2001) menar att strikta resultatmål kan leda till misstro och därmed 

hämma förtroendet, vilket vi anser kan motsäga det Poppo och Zenger (2002) säger om 

formell och informell styrning som komplement där de menar att detaljrikhet i formella 

styrmedel ökar möjligheten till högre nivå av förtroende. Strikta resultatmål behöver 

inte likställas med detaljrikhet i formella styrmedel, men för oss betyder detaljrika 

formella styrmedel, förutom omfattande avtal, även frekvent användning av mål och 

mått. Vi ser dock att de mål och mått som används inom samarbetena inte till så stor 

utsträckning handlar om strikta mål som leder till negativa konsekvenser om de inte nås 

utan snarare mål och mått för uppföljning och förbättring. Mål och mått är även så 

vanligt förekommande att det bland respondenterna inte ses som något negativt utan 
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snarare naturligt och positivt. Det gör att vi i detta sammanhang väljer att analysera 

utifrån tanken att detaljrikhet i formella styrmedel skapar möjlighet för ökat förtroende. 

Med hänvisning till beroendeförhållandena i de olika samarbetena kan vi se att 

partnerskap, det vill säga återförsäljarrelationen, bygger på ett ömsesidigt beroende där 

köpare och säljare är beroende av varandra för goda affärer. Det här beroendet i 

kombination med ett avtal som inte är fullständigt uppdaterat gör att förtroendet måste 

ta en större plats i relationen och därmed kan formell och informell styrning ses som 

substitut till varandra. Parterna arbetar dock i stor utsträckning under samma varumärke 

med samma målsättning mot slutanvändaren och dessa mål och förväntningarna på 

samarbetet måste samordnas samt skapa målkongruens. Därför har formell styrning 

betydelse där målkongruensen kan ses som en möjlighet till ökat förtroende. Därmed 

hävdar vi att formell och informell styrning fungerar både som substitut och 

komplement till varandra i återförsäljarsegmentet. 

I grossist- och hustillverkarrelationerna ser vi att det finns en köpardominans där 

köparna har möjlighet att byta leverantör i en annan utsträckning än återförsäljarna. 

Relationerna bygger, som tidigare nämnt, mer på avtal och mål och mått samtidigt som 

alla hävdar att förtroende är viktigt för relationen. Det gör att vi anser att formell och 

informell styrning i dessa samarbetsformer fungerar som komplement där förtroendet 

byggs upp genom vidareutveckling av och tillägg till avtal där mer och mer tid kan 

läggas på att bygga upp den sociala relationen utöver den affärsmässiga. 

5.5.3 Makt och komplement och/eller substitut i analysmodellen 

Analysen av kundgrupperna leder fram till att upprepade transaktioner och långsiktiga 

relationer tenderar att inneha någon form av maktdominans. I fallet Bosch 

Thermoteknik råder köpardominans i båda kundgrupperna, men upprepade 

transaktioner skulle likväl kunna bygga på en leverantörsdominans. Dominansen beror 

på de marknadsfaktorerna som styr förutsättningarna för dessa samarbeten. Partnerskap 

bygger istället på ett ömsesidigt beroende där samarbetets existens baseras på båda 

parters engagemang. På grund av den maktdominans som finns i upprepade 

transaktioner och långsiktiga relationer fungerar formell och informell styrning som 

komplement till varandra där formell styrning är grunden för samarbetet och informell 

styrning genom förtroende ökar genom förbättrad formell styrning. Inom partnerskap 

råder däremot ett ömsesidigt beroende varför informell styrning skulle kunna fungera 
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som ett substitut för formell styrning. Dock vill även parterna inom partnerskap skydda 

sig mot eventuella opportunistiska beteenden och säkra målkongruens varför formell 

och informell styrning även verkar som komplement till varandra. 

Tabell 11. Makt och/eller substitut i analysmodellen 
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6. Studiens resultat 
I det avslutande kapitlet presenteras studiens resultat utifrån den ifyllda 

analysmodellen. Resultatet redovisas under två rubriker baserade på studiens syfte och 

följs av en slutsats som besvarar syftet. Kapitlet avslutas med tankar kring studiens 

bidrag och fortsatt forskning. 

6.1 Resultat 

6.1.1 Fördelningen mellan formell och informell styrning 

Studiens resultat finns representerat i analysmodellen där empiriska data har analyserats 

tillsammans med teoretiska utgångspunkter. Utifrån analysmodellen, se tabell 12 och 13 

nedan, kan vi därmed se fördelningen mellan formella och informella styrmedel i de 

olika interorganisatoriska relationerna. I tabellerna ser vi att upprepade transaktioner i 

hög grad använder sig av formell styrning. Parterna förlitar sig mycket till 

resultatstyrning i form av mål och mått samt beteendestyrning genom en hög grad av 

fullständighet i avtal och en hög användning av avtal. Resultatstyrning genom 

incitament är relativt lågt och detta antas bero på att fokus är att pressa priser och vinna 

marknadsandelar där det inte är svårt att byta partner för att erhålla fler fördelar. 

Informell styrning anses viktigt i upprepade transaktioner men de informella styrmedlen 

bygger, liksom formell styrning, på hårdare parametrar. Till exempel ser vi att parterna 

främst väljer partner utefter pris och att service- och relationsfaktorer först får betydelse 

i ett senare skede. Dessutom byggs förtroende upp genom contractual trust, alltså att 

parterna får förtroende för varandra genom att de följer det som är överenskommet samt 

att de båda arbetar för högre fullständighet i avtalen. Vidare bygger parterna förtroende 

genom att inneha den kompetens som krävs för verksamhetsområdet, det vill säga 

competence trust. 

Till skillnad mot upprepade transaktioner använder partnerskap beteendestyrning genom 

avtal i liten utsträckning. Istället bygger den formella styrningen på resultatstyrning där 

fokus är att upprätthålla de incitament och den målkongruens som krävs för samarbetet, 

det vill säga resultatstyrning används för att bibehålla och kontrollera den gemensamhet 

som partnerskapet kretsar kring. Informell styrning genom förtroende är av stor 

betydelse för partnerskap. Förtroendet byggs upp främst genom goodwill och 

competence trust där dessa fungerar som substitut till svag beteendestyrning. Parterna 

använder i stor utsträckning muntliga överenskommelser för att lösa problem och de 
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litar på att båda vill samarbetets bästa varför avtal inte får så stor uppmärksamhet. Vid 

val av partner är det service- och relationsfaktorer som styr, vilket antas bero på att 

deras verksamheter är så tätt sammankopplade varför sociala faktorer är av större vikt 

än vid till exempel upprepade transaktioner.  

Långsiktiga relationer har till skillnad från de andra samarbetsformerna inte en lika 

tydlig fördelning mellan styrmedlen. De agerar istället som en mittpunkt mellan de 

andra två, där formella och informella styrmedel är mer jämbördiga. Utbytet i detta 

samarbete kretsar mycket kring produkten och parternas varumärken och den formella 

styrningen speglar detta. Resultatstyrning behandlar uppföljning och incitament kring 

produkt och varumärke. Beteendestyrning genom avtalet används som 

kommunikationsverktyg kring produkten och för att säkerställa kvalitet och 

produktutveckling. Förtroende anses vara viktigt för affärsrelationen och då parterna 

strävar efter långsiktighet samt utveckling av relation och produkt byggs förtroendet 

främst upp genom goodwill och competence trust. Val av partner baseras främst på den 

produkt eller det varumärke som önskas, därefter vägs andra faktorer in.  

Tabell 12. Ifylld analysmodell för formell styrning 
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Tabell 13. Ifylld analysmodell för informell styrning 

 

6.1.2 Faktorer av betydelse för styrningens utformning 

Utifrån analysmodellen, se tabell 12 och 13 ovan, samt den tillhörande analysen 

framkommer faktorer som är av betydelse för vilken utformning styrningen får. Den 

faktorn som identifierades först var makt- och beroendeförhållandet. I analysmodellen 

kan vi till exempel utläsa att interorganisatoriska relationer som innehar en 

maktdominans, det vill säga köpardominans eller leverantörsdominans, använder 

beteendestyrning i större utsträckning än affärsrelationer som bygger på ett ömsesidigt 

beroende. Det beror på att parter i en maktdominerad relation har större behov av att 

reducera risken för opportunistiska beteenden samt att övervaka och kontrollera att 

målkongruens infinner sig. Ju mer marknadsstyrd relationen är desto större behov av 

beteendestyrning i samarbetet. Vid partnerskap finns ett ömsesidigt beroende mellan 

parterna i en eller flera aktiviteter och de arbetar i större utsträckning för något 

gemensamt varför det inte finns ett lika stort behov av kontroll och övervakning. Makt- 

och beroendeförhållandet påverkar även vilken form resultatstyrningen tar, där 

samarbeten som innehar en maktdominans tenderar att ha resultatstyrning som bygger 

på kontroll, övervakning och monetära incitament medan samarbeten med ömsesidigt 

beroende tenderar att ha resultatstyrning som bygger på målsättningar, uppföljning och 

mer sociala incitament. Vad gäller makt och beroende i förhållande till informella 

styrmedel ser vi att maktdominerade samarbeten väljer samarbetspartner efter mer hårda 

kriterier, som pris och produkt medan samarbeten som grundar sig i ömsesidighet väljer 

samarbeten efter mjukare kriterier där det är av stor betydelse vem samarbetspartnern är 

och vilka kvalifikationer denne har för gemensamt arbete. Interorganisatoriska köp- och 

säljrelationer tenderar dock att bli både närmare och mer långsiktiga, varför service- och 
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relationsfaktorer ökar i betydelse vid val av partner inom alla interorganisatoriska 

samarbetsformer. Vi menar att valet av partner är underliggande och påverkar de val av 

styrmedel som samarbetspartnerna sedan gör. Som tidigare nämnt påverkar 

maktförhållandena hur den formella styrningen utformas och det påverkar även på 

vilket sätt förtroende byggs upp. Med fokus på beteendestyrning byggs förtroende 

främst via till exempel contractual trust.  

Något som inte syns i analysmodellen men som vi fångat upp i analysen är 

organisationernas storlek och dess påverkan på styrningens utformning. Till exempel 

framkommer en skillnad i användandet av mål och mått mellan större och mindre 

organisationer där mål och mått tenderar att ha större betydelse i större organisationer 

än mindre. Vi anser att i samarbeten med större organisationer är formell styrning mer 

utvecklad än i samarbeten mellan mindre organisationer, detta då större organisationer 

tenderar att ha större krav på uppföljning och redovisning samt säkring mot 

opportunistiska beteenden.  

Till sist har målöverensstämmelse betydelse för styrningens utformning. I samarbeten 

där parterna har samma mål med affärsrelationen behövs inte formella styrmedel i lika 

stor utsträckning som i samarbeten där parterna har olika mål. Är målet för den ena 

parten att pressa priser mellan olika leverantörer medan den andre parten har som mål 

att öka marknadsandelar, får formella styrmedel större betydelse för samarbetet. I 

samarbeten där målöverensstämmelse återfinns får informella styrmedel en större 

inverkan och betydelse. 

6.2 Slutsats 

Utifrån en kvalitativ flerfallstudie har tre olika interorganisatoriska samarbetsformer 

undersökts. Studien visar att i samarbetsformen upprepade transaktioner domineras av 

hårda formella parametrar. Samarbetet influeras av en hög formell styrning genom avtal 

samt mål och mått. Den informella styrningen är viktig men fungerar som ett 

komplement till formell styrning där förtroende byggs upp genom att avtal följs och att 

parterna har kompetens inom sitt verksamhetsområde. Samarbetsformen partnerskap har 

en hög resultatstyrning men låg beteendestyrning. Resultatstyrningen bygger dock på 

mjukare mått så som relationella incitament och målkongruens för partnerskapet. 

Partnerskap influeras till stor del av förtroende, främst genom goodwill och kompetens, 

vilka fungerar som ett substitut till låg användning av beteendestyrning. Den sista 
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studerade relationen är långsiktiga relationer. Samarbetet kretsar kring produkten och 

varumärket samtidigt som parterna strävar efter gemensam utveckling och långsiktighet 

varför formell och informell styrning har ungefär lika stor betydelse.  

I studien framkommer att de makt- och beroendeförhållanden som återfinns inom de 

olika samarbetsformerna har betydelse för vilken utformning styrningen tar. Samtidigt 

visar studien även att val av partner och målöverensstämmelse mellan parterna påverkar 

fördelningen mellan formella och informella styrmedel samtidigt som organisationens 

storlek kan ha en inverkan. 

6.3 Studiens bidrag 

Studien tar sin utgångspunkt i ett svenskt tillverkande företag vilket har tre kundgrupper 

klassificerade som tre olika samarbetsformer. Vi har i slutsatsen presenterat hur 

fördelningen mellan formell och informell styrning ser ut i dessa samarbetsformer samt 

belyst faktorer som är av betydelse för styrningens utformning. Studiens resultat kan 

användas av organisationer som kan identifiera sig med någon av dessa 

samarbetsformer. Då de studerade affärsrelationerna är existerande och fungerande 

samarbeten kan andra organisationer med hjälp av resultatet identifiera vilken 

fördelning mellan formell och informell styrning som är mest lämpad för just deras 

samarbete. Kunskapen kan användas för att underlätta interorganisatoriska samarbeten 

genom att organisationer via studiens resultat ser vilket styrmedel som anses vara mest 

betydelsefullt för en fungerande relation samt vilka parametrar som ska få mest fokus.  

I studiens resultat framkommer även att makt- och beroendeförhållandet i relationen har 

inverkan på styrningens utformning. Vi menar därför att organisationer som inte kan 

identifiera sig med våra utvalda samarbetsformer men som istället kan identifiera 

maktbalansen i sin affärsrelation kan ha nytta av resultatet och ta del av betydelsen av 

olika styrmedel.  

Förutom ovanstående kompletterar studiens resultat tidigare forskning i ämnet. Vi 

hävdar att vårt resultat är tillförlitligt då paralleller kan dras till tidigare forskning som 

problematiserat ämnet, till exempel visar tidigare studier att förtroende är viktigt för 

affärsrelationer och att olika marknadskontexter påverkar vilka faktorer som är 

betydelsefulla för samarbeten. Studiens resultat bidrar till forskningen genom att delvis 

fylla kunskapsluckan om hur styrmedel samverkar och påverkar varandra samt vilka 

styrpaket som är mest lämpade för olika kontexter.   
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6.4 Förslag på framtida studier 

I studiens bidrag konstaterades att vi gett ett bidrag till kunskapsluckan om styrmedel i 

olika kontexter samt hur styrmedel relaterar till varandra. Fler studier behövs dock. Till 

framtida studier i ämnet föreslår vi att fler samarbetsformer med tydligare skillnader 

undersöks, till exempel att allianser och nätverk också inkluderas i studien, vilket 

eventuellt skulle ge ett mer nyanserat resultat. Trots att vi anser att studiens resultat är 

generaliserbart till övriga branscher skulle vi se det som intressant om kombinationen 

av styrmedel undersöks i tjänstesektorn, där produkten har en annan typ av betydelse för 

samarbetet. Som nämnt i resultatet anser vi även att det finns en skillnad i utformning 

av styrpaket i små och stora företag varför det skulle vara av intresse att undersöka. Med 

vidare studier i ämnet önskar vi även en modell som tydligt visar sambandet mellan 

olika interorganisatoriska relationer och kombinationen formella och informella 

styrmedel. I modellen skulle organisationer som ingår i ett samarbete kunna utläsa vad 

det optimala styrpaketet är för deras affärsrelation vilket kan göra att samarbeten i 

mindre utsträckning misslyckas på grund av olämpliga styrmetoder. 
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Bilaga 
 

Intervjuguide 
• Vad arbetar du med/titel?   
• Hur länge har du arbetat i företaget?  
• Hur gammal är du?   
• Hur är din kontakt med Bosch Thermoteknik/grossister/hustillverkare/återförsäljare?  
• Hur viktiga är Bosch Thermotekniks produkter för er verksamhet?  

Hur viktig är relationen med grossister/hustillverkare/återförsäljare för er verksamhet? 

  

• På vilka grunder väljer ni era samarbetspartners?  
• Vad kännetecknar en god samarbetspartner?  

  

• Hur används avtalet inom samarbetet?  
• Hur väl är avtalet specificerat enligt dig?  
• Hur anser du att avtalet påverkar relationen?  

  

• Vad innebär förtroende för dig?  
• Hur bibehålls förtroende i en relation?   

  

• Vad tror du kan leda till mest missnöje i en relation?  
• I vilka sammanhang inom samarbetet skulle du säga att avtal med den andre parten är 

viktig?   
• I vilka sammanhang inom samarbetet skulle du säga att förtroende med den andre 

parten är viktig?   
• På vilka sätt ser ni till att ni får det resultat ni förväntar er från ett samarbete?  
• Vad är makt för dig?  
• Hur ser du på maktbalansen i relationen?  
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