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Abstract 
 

Title: Interorganizational accounting in close relations – A case study of the relation between 

a big purchasing company and two of their most important cooperation partners 

 

Date of seminar: 2011-01-14 

 

Course: Master thesis in Business and Administration within Accounting, 30 ECTS 

 

Authors: Rikard Magnusson and Jesper Petersson 

 

Advisor: Gun Abrahamsson 

 

Purpose: The purpose of this study is to describe the design and use of interorganizational 

accounting in the relationship between a big purchasing company and two of their most 

important cooperation partners. The thesis will aim particular focus on integration. 

 

Theoretical framework: This thesis uses theories of business relationships, management 

information systems and interorganizational accounting. 

 

Research methodology: This thesis is based on a qualitative method. Interviews has been 

implemented on four respondents who are highly involved in each specific relation.  

 

Conclusions: Despite a difference in the relations the interorganizational accounting is 

designed and used in a similar way. The interorganizational accounting that exists in the two 

relations has a medium scope, fast timeline, high aggregation and high integration. The 

information is mainly used for attention directing and for decision making. 
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1 Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
 

Samarbete och relationer mellan företag har de senaste decennierna intensifierats. Det går att 

konstatera en tydlig utveckling mot att företag i allt högre grad väljer att köpa in produkter 

och tjänster istället för att tillverka eller utföra dessa själva. Detta är en följd av att produkter 

och tjänster gått från att vara standardiserade till att i allt högre grad bli mer specialiserade. I 

takt med att många nya industriländer i den nya världen upplevt en snabb utveckling har de 

västerländska företagen utsatts för en allt intensivare konkurrens inom de flesta branscherna. 

Därför är det idag inte längre möjligt att vara ledande på fler än några få produktområden. För 

att hålla sig konkurrenskraftiga fokuserar företagen på sin kärnverksamhet medan övriga 

verksamheter outsourcas, det vill säga läggs ut på leverantörer. (Gadde & Håkansson 1998) 

Det ökade samarbetet rör inte endast leverantörer och kunder. Det finns även exempel där 

företag som normalt konkurrerar går samman och bildar samriskföretag för att utveckla 

produkter. På så sätt fördelas risken på två parter istället för på en och innovationer som inte 

hade varit möjliga att genomföras på egen hand kan realiseras. (Van der Meer-kooistra & 

Kaminga 2010) 

 

Även i Sverige som under lång tid haft en framgångsrik och betydande tillverkningsindustri 

har outsourcing av verksamheter blivit ett viktigt sätt att förbli konkurrenskraftiga. Stora 

tillverkningsföretag köper numera in de flesta komponenter för att sätta samman dessa i 

avancerade slutprodukter. (Gadde & Håkansson 1998) Samtidigt som outsourcing har gett 

företagen en möjlighet att förbli konkurrenskraftiga har de tillverkande företagens 

leverantörskedjor visat sig vara känsliga för störningar. Ett tydligt exempel på detta är den 

senaste finanskrisen.  Då efterfrågan på de flesta marknader plötsligt sjönk fick många 

tillverkande företag finansiella problem (Va 2010). Särskilt tufft blev det för leverantörer som 

i hög grad var beroende av de tillverkande företagen (Kollega 2010).  

 

Med över 30 000 anställda stationerade i cirka 170 länder världen över kan Atlas Copco 

räknas som ett av de största svenska tillverkningsföretagen. Atlas Copco utvecklar och 

tillverkar bland annat borriggar, truckar, lastare och borraggregat för gruv-, tunnel- och 

entreprenadindustri. (Atlas Copco 2009) Liksom många andra tillverkande företag upplevde 

Atlas Copco stora problem i samband med finanskrisen. Viktiga strategiska partners fick 

plötsligt finansiella problem då deras lagerkostnader började skena iväg (Atlas Copco 2010b). 

Detta eftersom efterfrågan på Atlas Copcos produkter föll kraftigt. Då leverantörerna hade 

svårt att stoppa sina egna beställningar blev deras lager överfulla. Atlas Copco bestämde sig 

tidigt för att hjälpa de viktigaste leverantörerna med finansieringen då kostnaden och 

svårigheterna att bygga upp liknande relationer med nya företag ansågs stora, trots de 

finansiella problemen överlevde de flesta av Atlas Copcos viktigaste leverantörer krisen 

(Atlas Copco 2010d). 
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1.2 Problematisering 
 

Att outsourca viktiga verksamheter, som till exempel produktion eller produktutveckling, 

innebär som nämnts ofta vissa problem för företagen. I och med att en verksamhet outsourcas 

minskar företagens översikt och kontroll över denna verksamhet. Dessutom ökar risken för 

störningar. På ett eller annat sätt måste företagen återta kontrollen annars blir de svårt för dem 

att bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt.  Internt i företag används ekonomistyrning för 

att kontrollera och övervaka verksamheten. Ekonomistyrning inkluderar en komplex 

uppsättning tekniker, metoder och regler som tillsammans utgör den praxis som existerar hos 

olika företag (Håkansson & Lind 2007). Med tiden då samarbete mellan företag intensifierats 

i allt högre grad har ekonomistyrningen även kommit att omfatta verksamheter utanför 

företaget (Cullen & Meira 2010). Ofta benämns ekonomistyrning som sker över 

företagsgränser i teorin som interorganisatorisk ekonomistyrning.  

 

Med tanke på att interorganisatorisk ekonomistyrning har som syfte att integrera verksamheter 

som sker i två eller flera olika företag har olika metoder utvecklats för att underlätta detta. 

Håkansson & Lind (2007) gör en genomgång av ett flertal empiriska studier.  Dessa studier 

avser relationer och samarbete mellan företag och inkluderar företag som verkar i en rad olika 

branscher och länder. Exempel på detta är detaljhandelsföretag i Storbritannien och dess 

leverantörer (Dekker 2003), Två nederländska samarbetspartners i järnvägsindustrin, Ett 

australiskt energibolag och ett IT-kommunikationsbolag. Även i Sverige, som av tradition haft 

en stark tillverkningsindustri har studier gjorts av sådana företag och dess interorganisatoriska 

ekonomistyrning (Håkansson & Lind 2004). De viktigaste interorganisatoriska 

ekonomistyrningsmetoderna som används för att integrera olika verksamheter enligt 

Håkansson & Lind (2007) är öppen redovisning, målkostnadskalkylering, analys av 

värdekedjan och integrerade informationssystem.  

 

En närmare studie av ett antal artiklar (Free 2008; Van der Meer-Kooistra & Scapens 2008; 

Dekker 2004; Dekker 2003; Langfield-Smith & Smith 2003; Mouritsen et al. 2001) visar att 

de interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoderna påverkas av vilken typ av beroende som 

existerar i relationen. Detta stöds även av Cullen & Meira (2010). I en relation där 

leverantören kan anses vara mer beroende av det köpande företaget än vad det köpande 

företaget är av leverantören används i regel styrningen för att kontrollera och effektivisera 

leverantörens verksamhet. Om beroendet mellan de båda samarbetsparterna är ungefär lika 

stort används ekonomistyrning för att koordinera och få en bättre översikt över gemensamma 

projekt och verksamheter. På grund av detta är relationen av stor betydelse för 

ekonomistyrningen. 

 

Atlas Copco presenterades tidigare i problembakgrunden. Med tanke på att Atlas Copco 

lyckats hålla relationerna till de viktigaste samarbetspartnerna intakta trots att dessa varit 

utsatta för stora finansiella problem tycks samarbetet i dessa relationer fungera mycket bra. 

Därför är den interorganisatoriska ekonomistyrningen som sker mellan Atlas Copco och dess 

samarbetspartners intressant att studera närmare. Framförallt är det intressant att studera hur 

den interorganisatoriska ekonomistyrningen är utformad och hur den används mellan Atlas 
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Copco och dess viktigaste samarbetspartners. Då Atlas Copco är beroende av en mängd 

leverantörer och dessa på samma sätt är beroende av Atlas Copco kan företaget anses vara ett 

stort köpande företag.  Med utgångspunkt av detta resonemang lyder studiens forskningsfråga 

enligt följande: 

 

Forskningsfråga  

 

 Hur är den interorganisatoriska ekonomistyrningen utformad och hur används den i 

relationen mellan ett stort köpande företag och två av dess viktigaste 

samarbetspartners? 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att beskriva hur den interorganisatoriska ekonomistyrningen är 

utformad och används i relationen mellan ett stort köpande företag och två av dess närmaste 

samarbetspartners. Då interorganisatorisk ekonomistyrning framförallt fokuserar på att 

integrera olika samarbetspartners verksamheter är syftet att rikta extra stort fokus på just 

integrering.  

 

1.4 Bidrag  
 

Genom att beskriva den interorganisatoriska ekonomistyrningen i relationerna mellan 

fallföretagen som ingår i undersökningen är förhoppningen att kunna öka kunskapen om hur 

interorganisatorisk ekonomistyrning utformas och används mellan nära samarbetspartners. 

 

1.5 Målgrupp 
 

Studiens målgrupp består framförallt av individer som intresserar sig för interorganisatorisk 

ekonomistyrning. Dessutom kan studien vara av intresse för chefer och ledare med högre 

befattning i företag som har nära samarbeten med andra företag. Slutligen kommer studien 

vara av extra intresse för Atlas Copco och de leverantörer som ingår i studien eftersom det är 

just deras ekonomistyrning som undersöks.   
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2 Företagsrelationer 
 

Detta kapitel avser att närmare beskriva forskningsområdet som behandlar relationer mellan 

köpande företag och dess leverantörer. Detta inkluderar en modell över en dyadisk relation 

och det omgivande företagsnätverket. Slutligen ges en beskrivning av vilka typer av 

resurssamspel som finns mellan ett köpande företag och en leverantör.    

 

2.1 Företagsnätverk och dyadiska relationer 
 

En förutsättning för att kunna analysera organisationer och dess omgivning är att diskutera 

hur gränssnittet ser ut dessa emellan. Traditionellt har synen varit att det finns en klar gräns 

mellan dessa två där omgivningen definierats som allting som inte tillhör organisationen själv. 

Då ett managementperspektiv är i fokus utgörs organisationens gräns av vilka resurser och 

aktiviteter som kan kontrolleras av organisationen. Företag har setts som enheter som 

existerar i en anonym omgivning. Denna syn har dock kritiserats av många forskare. Det är 

meningslöst och konceptuellt omöjligt att koppla bort organisationer från dess omgivning. 

Organisationen existerar och verkar i en kontext snarare än i en omgivning eftersom den 

endast har en mening och roll i relation till ett antal relaterade aktörer. Därför blir det väldigt 

godtyckligt att bestämma var en organisation börjar och var en annan slutar.  (Håkansson & 

Snehota 2006) 

 

Nätverksmodellen är resultatet av ett tämligen brett forskningsprogram som ursprungligen 

initierades på 1970-talet vid Uppsala universitet. Programmet har därefter spridit sig till andra 

forskningsinstitutioner framförallt i Europa. Modellen bygger ursprungligen på slumpmässiga 

observationer av industriföretag. Nätverksmodellen avser här att visa hur ett företagsnätverk 

är uppbyggt och vilka komponenter som det utgörs av.  

 

Ett företagsnätverk är en uppsättning av två eller fler sammankopplade företagsrelationer. 

Dessa sammankopplade relationer kan i sin tur både direkt och indirekt vara sammankopplade 

med andra relationer som en del i ett ännu större företagsnätverk. Som illustreras i figur 2.1 är 

den fokala relationen, som är i fokus, sammankopplad med ett flertal andra relationer som 

antingen en leverantör eller en kund har. Vissa av dessa är med gemensam tredje part. 

(Andersson et al. 1994) 
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Figur 2.1 – Sammankopplade relationer för företag i ett dyadiskt förhållande, Källa: 

(Anderson et al. 1994). (översatt och omarbetad) 

 

Genom att anpassa aktiviteter hos flera relationer till varandra skapas aktivitetskedjor som 

sträcker sig över och involverar flera företag. På liknande sätt är resurser som utvecklats i en 

relation inte enbart av stor vikt för de parter som är involverade i denna relation. Dessa 

resurser får även konsekvenser för resurser som finns hos företag i sammanlänkade relationer. 

Det innebär till exempel att innovationer som utvecklas som ett resultat av interaktionen i 

flera relationer kan ge stöd och bidrag åt varandra. Genom att närma sig andra kan ett företags 

syn påverkas av, och påverka synen, hos sina samarbetspartners’ samarbetspartner. 

(Andersson et al. 1994) 

 

Att utgå från ett nätverksperspektiv leder till vissa funderingar då det handlar om styrning. Tre 

paradoxer är förknippade med företagsnätverk och dess relationer. Den första paradoxen 

innebär att ett företag kan mobilisera delar av nätverket i den riktning det vill, förutsatt att 

riktningen uppfattas som positiv av motparterna. Nätverket ger företaget möjligheter som de 

inte skulle ha ensamt men det innebär också flera begränsningar. Den andra paradoxen 

innebär att nätverket både är ett verktyg att påverka andra och att påverkas av andra. Båda 

situationerna sker samtidigt. Den tredje och sista paradoxen innebär att företag strävar efter att 

kontrollera nätverket som omger dem och försöker även att styra deras relationer så att de kan 

uppnå sina egna syften. Denna ambition är en av huvudkrafterna vid utveckling av nätverk. 

Paradoxen är dock att ju mer kontroll ett företag får över nätverket desto mindre effektivt och 
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innovativt blir nätverket. Att utveckla relationer kan ha stabiliserande eller destabiliserande 

konsekvenser. Om grunderna för utvecklingen bygger vidare på tidigare principer för 

nätverket kommer det att stärkas. Om utvecklingen istället bryter mot den tidigare strukturen 

kan det vara första steget mot en utvidgning eller bildandet av ett nytt nätverk. (Håkansson & 

Ford 2002) 

 

2.2 Resurssamspel 
 

För att tillverka produkter och tillhandahålla tjänster använder sig företag av en variation av 

resurser. Inget företag kontrollerar samtliga nödvändiga resurser. Både internkontrollerade 

och externt tillgängliga resurser är viktiga för företaget. Produktiviteten för företaget bestäms 

av hur effektivt utnyttjandet av den givna resurskombinationen är över tid, medans innovation 

kan relateras till utvecklingen av nya resurskombinationer över tid. De resurser som köparen 

kontrollerar internt influeras av hur samspelet mellan köparen och leverantören utvecklas. 

Sättet som köparen samspelar med leverantörens resurser kommer att påverka beslutet att 

tillverka själv eller köpa. Utgångspunkten för denna ansats är hur kunder och leverantörer 

relaterar sina resurser till varandra. Den viktigaste skillnaden mellan olika resurssamspel rör i 

vilken utsträckning kunden och leverantören är medveten om varandras kontext. (Araujo et al. 

1999) Med utgångspunkt av detta resonemang identifierar författarna fyra olika typer av 

resurssamspel mellan ett köpande företag och dess leverantörer: standardiserade samspel, 

specificerade samspel, tolkningssamspel, interaktiva samspel. Ett företag kan ha fler än en typ 

av resurssamspel med en och samma leverantör. Nedan förklaras vad som karaktäriserar dessa 

olika samspel. 

 

2.2.1 Standardiserade samspel 

 

Leverantören erbjuder ett standardiserat sortiment av produkter. Kunden väljer här en relation 

som karaktäriseras av ett standardiserat samspel. De två organisationerna kräver endast ett 

enkelt sälj- köpsamspel för att kunna genomföra utbytet. För köparen finns ett sortiment att 

välja ifrån och priser fungerar som den huvudsakliga koordineringsmekanismen mellan 

säljare och köpare. Kostnaden för att utnyttja ett standardiserat samspel är låga för båda parter 

och inga avancerade investeringar krävs. För kunden beror detta på att det inte finns något 

behov av att förstå hur de produkter som köps designas eller tillverkas. Bristen på direkt 

kontakt kan innebära problem för utvecklingen av nya produkter. 

 

2.2.2 Specificerade samspel  

 

Denna typ av relation karaktäriseras av att köparen specificerar objektet som är i fokus för 

utväxlingen. I denna typ av samspel använder köparen leverantören som en utsträckning av 

sin egen produktionsstruktur. Dessa arrangemang kan fungera väldigt effektivt. Ett 

specificerat samspel medför högre grad av ömsesidigt beroende än ett standardiserat samspel 

mellan parterna på grund av att produktionsscheman kräver viss koordination. Investeringen i 

relationen blir med tanke på den ökade koordinationen också mer omfattande än vid ett 

standardiserat samspel. 
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2.2.3 Tolkningssamspel (Translation interfaces)  

 

Då kunden specificerar en nödvändig funktion av en produkt snarare än själva produkten 

karaktäriseras relationen av ett så kallat tolkningssamspel. Leverantören anpassar 

produktdesigns- och tillverkningsspecificering utifrån sin tolkning av kundens funktionella 

beskrivning. Även om arbetsfördelningen mellan leverantören och köparen kan likna den vid 

specificerat samspel tar leverantören ett större ansvar i relationen. Precis som vid specificerat 

samspel baseras tolkningssamspel på direktiv från det köpande företaget. Dock lämnar dessa 

direktiv i ett tolkningssamspel stora friheter för leverantören att själv bestämma hur kundens 

mål kan uppnås på bästa sätt baserat på användarkontexten. 

 

2.2.4 Interaktiva samspel  

 

Då köparen och leverantören tillsammans utvecklar specificeringen av resurser kan relationen 

kallas för ett interaktivt samspel. Köparen och leverantören kan med hänsyn till deras 

gemensamma resurser diskutera olika lösningar och de olika fördelarna och nackdelarna 

mellan dem. På grund av att interaktiva samspel öppnar upp möjligheten för både hög 

produktivitet och innovation måste dessa investeringar ses ur ett längre perspektiv för att 

estimera kostnader och fördelar över tid. Investeringarna är som mest omfattande i denna typ 

av samspel. 

 

2.2.5 Resurssamspel och nära relationer 

 

De olika samspelen som Araujo et al (1999) identifierar kommer i denna uppsats att användas 

för att kategorisera relationen mellan samarbetsparter. De samspel som framförallt rör nära 

relationer är specificerade samspel, tolkningssamspel och interaktiva samspel. Detta innebär 

att standardiserade samspel inte kommer att vara aktuellt att involvera i denna uppsats. Nära 

relationer kan i sin tur delas in i två kategorier. I matris 1 visas de båda kategorierna. 

 

Relationer med lågt ömsesidigt beroende Relationer med högt ömsesidigt beroende 

 Specificerat samspel 

 Tolkningssamspel  

 Tolkningssamspel 

 Interaktivt samspel 

Matris 1 – Koppling mellan samspel och beroende i en relation. (Egen matris) 

Den första kategorin är nära relationer med ett lågt ömsesidigt beroende. Detta innebär att 

leverantören är mer beroende av kunden än vad kunden är av leverantören. För att åter 

relatera till resurssamspelen är det då framförallt specificerade samspel och tolkningssamspel 

som denna kategori av relation avser. Den andra kategorin är nära relationer med högt 

ömsesidigt beroende. Detta innebär att leverantören och kunden i ungefär lika hög grad är 

beroende av varandra. De resurssamspel som denna kategori avser är framförallt 

tolkningssamspel och interaktiva samspel. Anledningen till att tolkningssamspel finns med i 

båda kategorier är att det inte går att göra någon tydlig distinktion mellan de olika samspelen 

och en relation innehåller ofta aspekter ur mer än ett samspel.   
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3 Interorganisatorisk ekonomistyrning 
 

I detta kapitel beskrivs först hur ekonomistyrning är utformad och hur den används. Därefter 

beskrivs interorganisatorisk ekonomistyrning och vilka metoder som används för att integrera 

verksamheten i två eller flera olika företag. Efter detta ges några exempel på hur 

interorganisatorisk ekonomistyrning kan se ut i verkligheten med hjälp av ett antal empiriska 

studier. Avslutningsvis presenteras en teoretisk modell som ligger till grund för och analysen 

av den insamlade empirin. 

 

3.1  Ekonomistyrningens utformning 
  

Varje företags verksamhet är i viss utsträckning unik. Eftersom ekonomistyrningen som 

existerar i företaget måste anpassas till verksamheten kan även den sägas vara unik i viss 

utsträckning. Det finns mycket forskning om hur ekonomistyrningen i företag är utformad. 

Olika forskare har försökt analysera utformningen utifrån olika aspekter. Chenhall & Morris 

(1986) har utvecklat en modell där ekonomistyrningens utformning analyseras utifrån 

informationens olika karaktär. Fyra olika dimensioner av information identifieras av 

författarna. Dessa dimensioner påverkar hur användbar ekonomistyrning anses vara av dess 

användare. De fyra dimensionerna är: omfång, tidsrapportering, aggregering och integrering.  

 

Omfång 

 

Traditionell ekonomistyrning tillhandahåller information som fokuserar på händelser som sker 

inom organisationen. Dessa uttrycks ofta i monetära mått och relateras till historisk data. 

Ekonomistyrning med bredare omfång tillhandahåller information som kan relateras till den 

externa omgivningen. Exempel på sådana mått är total försäljning och företagets 

marknadsandelar. Dessa mått kompletteras även med icke finansiella mått som kundnöjdhet, 

effektivitet med mera. Ekonomistyrning med störst omfång tillhandahåller även information 

om hur sannolikt det är att vissa händelser skall inträffa. (Chenhall & Morris 1986) 

 

Tidsrapportering (Timeliness) 

 

En chefs möjlighet att snabbt kunna svara på händelser kommer sannolikt att influeras av 

ekonomistyrningens tidsrapportering. Tidsrapportering specificeras oftast i termer av hur 

snabbt efterfrågad data kan erhållas och med vilken frekvens rapporteringen av det 

systematiska insamlandet och uppdaterandet av informationen sker. Aktuell information ökar 

ekonomistyrningens förmåga att ge bra underlag och överblick över händelser och 

tillhandahålla snabb feedback av beslut. (Chenhall & Morris 1986) En ekonomistyrning som 

sällan uppdateras och sällan genererar rapporter kan sägas ha en långsam tidsrapportering. Då 

ekonomistyrningen istället uppdateras kontinuerligt och att det är möjligt att när som helst ta 

fram rapporter kan ekonomistyrningen istället sägas ha en snabb tidsrapportering. 
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Aggregering 

 

Ekonomistyrning kan tillhandahålla information på olika nivåer i verksamheten. Beroende på 

vad användaren är intresserad av att ta reda på kan det vara intressant att kunna få tillgång till 

information för en enskild produkt eller en hel grupp av produkter. Ibland är det istället en 

viss leverantör eller en speciell typ leverantörer som kan vara av intresse. Ju högre grad av 

aggregering ekonomistyrningen har desto bättre beslutsunderlag får användaren av 

informationen. (Chenhall & Morris 1986) Då det är möjligt att endast ta del av information 

över någon enstaka objekttyp på en övergripande nivå kan aggregeringen sägas vara låg. Om 

ekonomistyrningen däremot erbjuder information på flera olika objekttyper på flera nivåer 

kan aggregeringen sägas vara hög.   

Integrering  

 

En viktig aspekt vid organisationskontroll är koordinering av de olika segmenten inom en 

intern enhet. Ekonomistyrningens karaktär som kan bidra till koordination inkluderar 

specificeringen av mål vilka redovisar effekten av interagerande segment och information 

avseende ett besluts påverkan som ett område har över en intern enhet. (Chenhall & Morris 

1986) Just integreringsdimensionen är ibland svår att förstå då intern ekonomstyrning avses. 

Eftersom fokus för denna studie är interorganisatorisk ekonomistyrning ligger istället fokus 

för integreringen mellan de olika samarbetspartnerna. På grund av detta kan integreringen 

sägas vara mer intressant än de övriga dimensioner som här presenterats. 

 

3.2 Ekonomistyrningens användning 
 

Informationen som ekonomistyrningen avser att generera kan användas till en mängd olika 

ändamål av företagsledningen och chefer i företagen. Att undersöka hur olika individer 

använder informationen har visat sig vara komplicerat. Med tanke på detta är det inte heller 

helt okomplicerat att göra en klassificering av användandet. Mycket av forskningen som rör 

användandet av information, som genereras från ekonomisystem, härstammar från en klassisk 

studie. Denna studie utfördes av Simon et al. (1954). Författarna identifierade i denna studie 

tre viktiga typer av uppgifter som ekonomistyrningen användes till att förklara. Dessa 

uppgifter var att mäta hur olika delar i verksamheten presterar, rikta uppmärksamhet på vad 

som händer i verksamheten och att ge beslutsunderlag. Thorén (1995) som i sin 

doktorsavhandling genomfört en undersökning om hur informationen som hämtas från 

ekonomisystem används bekräftar att dessa användningsområden har stor betydelse. De olika 

användningsområden som här identifierats kommer nedan att förklaras närmare.  

 

Ansvarstyrning 

 

I fokus för ansvarsstyrningen av organisatoriska processer står individer eller enheter. Efter att 

ansvaret tydliggjorts sker sedan uppföljning. Den ansvarige får sedan stå till svars om 

uppföljningen visar att denne inte fullgjort sitt ansvar. Ansvaret inkluderar inte endast kriterier 

som utnyttjas vid utvärdering av ekonomiskt ansvar, utan också kriterier som avser att spegla 
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andra aspekter som kan vara av intresse för organisationens verksamhet. Ansvarsstyrning är 

ett mycket vanligt användningsområde i organisationerna. Det verktyg som kanske framförallt 

förknippas med ansvarsstyrning är budget. Budgeten är dock ofta bara ett komplement. Av 

större vikt är ansvar som mäts i mer verksamhetsnära termer. Som exempel kan en 

produktionsenhet bedömas utifrån hur väl maskinerna utnyttjas eller hur god kvalitet det 

tillverkade produkterna håller. En viktig aspekt för att de individer som står i fokus för 

ansvarsstyrningen skall uppfatta ansvaret som meningsfullt är att de får möjlighet att vara med 

och bestämma över de kriterier som de bedöms utifrån. Detta sker oftast via förhandlingar. 

(Thorén 1995) 

 

Stödja beslutsfattande    

 

Att informationen skall ge betydelsefullt stöd för beslutsfattande har en stor betydelse för 

redovisningsforskning. En stor del av denna forskning anses ha sina rötter i beslutsteori och 

syftet är att informationen skall erbjuda en möjlighet att reducera osäkerheten i konsekvenser 

av framtida beslut. Det finns olika meningar ifall informationen från ekonomisystemen ger ett 

bra stöd för beslutsfattare. Informationen som samlats in bygger på historiska händelser och 

vad som sker i framtiden kan inte alltid kopplas till vad som skett tidigare. Ett exempel på 

information som används för att underlätta framtida beslut är prognoser och information som 

rör framtida produktion och försäljning. Beträffande omfattningen då information används för 

att ge stöd för genererandet och utvärderingen av alternativ har endast observerats i begränsad 

omfattning. Då informationen används till detta syfte är det framförallt när enklare 

frågeställningar skall besvaras. (Thorén 1995) 

 

Rikta uppmärksamhet   

 

Ytterligare en funktion som informationen som hämtas från ekonomisystemet används till är 

att ge alarmsignaler då något i verksamheten är fel. Informationen förmedlar då en signal om 

att någon del av verksamheten inte har utvecklats i enlighet med en viss kravnivå. Detta 

användningsområde har en nära koppling med beslutsfattande då alarmsignaler någonstans i 

verksamheten innebär att initierandet av en beslutsprocess bör övervägas. Information 

används i termer av alarmsignaler mycket av vissa individer medan de inte används i så stor 

utsträckning av andra. Användningen anses bero mycket på vilken typ av roll mottagaren av 

informationen har. (Thorén 1995) 

 

Ekonomistyrningens utformning och användning i nära relationer 

 

Teorin om utformning och användning som presenterats rör den interna ekonomistyrningens 

utformning och användning. Trots detta är teorin lämplig att använda i denna studie. Även om 

interorganisatorisk ekonomistyrning står inför vissa utmaningar jämfört med den interna 

ekonomistyrningen har de i grunden samma syfte: att förse användarna med information om 

vad som händer i verksamheten. Som tidigare nämndes står integreringsdimensionen i fokus 

vid interorganisatorisk ekonomistyrning. Detta beror på att den interorganisatoriska 

ekonomistyrningen till skillnad från den interna ekonomistyrningen har som största uppgift att 
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på ett effektivt sätt koppla ihop verksamheter som sker i två eller fler olika företag. Därför 

kommer här interorganisatorisk ekonomistyrning beskrivas närmare och exempel på hur 

verksamheter kan integreras kommer att presenteras. 

 

3.3 Interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder 
 

Ekonomistyrning utvecklades huvudsakligen för intern användning i organisationer. Som ett 

resultat av att konkurrensen mellan företag ökat och behovet av att förbättra företagens 

resultat har ansvariga chefer och ledare börjat ägna allt mer uppmärksamhet åt relationer med 

externa parter. Det har uppmärksammats att traditionella metoder för ekonomistyrning inte 

klarar av att förse chefer och ledare med tillräcklig information. På grund av detta måste 

ekonomistyrningen anpassas för att klara av att ge underlag för styrning i nya 

organisationsformer, som till exempel strategiska allianser, nätverk och virtuella 

organisationer. Ett av de stora problemen med traditionella modeller är dess betoning på 

kostnadsminimering istället för utveckling av långsiktiga relationer med leverantörer. Stort 

fokus på att hålla inköpskostnaderna nere ger inte leverantörerna några incitament att 

samarbeta med det köpande företaget (Håkansson & Lind 2007).   

 

Interorganisatorisk ekonomistyrning är ett växande forskningsfält som fått allt större 

betydelse. Sedan början på 90- talet har forskare betonat behovet av en mer noggrann 

undersökning av redovisningen som används i nyare organisationsformer. Ett flertal empiriska 

undersökningar har gjorts över hur redovisningen och ekonomistyrningen fungerar i dessa 

organisationsformer. Undersökningarna har täckt in företag och samarbeten i en mängd olika 

branscher. Ett viktigt resultat av dessa är identifieringen av en mängd olika typer av 

ekonomistyrningstekniker, metoder och kontrollmekanismer som används för att integrera 

olika företag. Den interorganisatoriska ekonomistyrningen som identifierats är huvudsakligen 

inriktad mot integreringen av interna aktiviteter och resurser hos ett företag till de resurser 

som tillhör dess kunder eller leverantörer. Ekonomistyrningen används för kontroll av 

interorganisatoriska operationer och för att förbättra den interorganisatoriska effektiviteten. 

(Håkansson & Lind 2007) De viktigaste interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoderna 

enligt författarna beskrivs närmare här. 

 

3.3.1 Öppen redovisning (Open-book accounting) 

 

Med tanke på utvecklingen, att företag arbetar allt närmare sina leverantörer, har företagens 

gränser blivit allt otydligare. Leverantörerna involveras ofta för produktion och 

produktutveckling tillsammans med företaget. I de djupa relationer som då skapas blir 

informationsutbytet ofta mer omfattande.  Ett exempel på information som utbyts i öppen 

redovisning är data som rör kostnader. Detta är en av de mer känsliga typerna av information i 

företag och därför görs ofta stora ansträngningar att dölja dessa data från andra externa parter. 

Förutom kostnadsdata finns även annan typ av information som kan vara känslig, exempelvis 

försäljningsstatistik. Metoden att avslöja och dela med sig av känslig information mellan olika 

företag kallas öppen redovisning. Öppen redovisning spelar en viktig roll i interorganisatorisk 

kostnadshantering då den kan avslöja möjligheter till kostnadsreduceringar. Kostnads-
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reduceringarna kan uppnås genom gemensamma ansträngningar som inte varit möjliga att 

uppnå för företagen var och ett för sig. Trots potentialen finns det vissa risker med att avslöja 

känslig information då denna kan utnyttjas i felaktiga syften av samarbetspartnerna, till 

exempel tillsammans med konkurrenter. Med tanke på detta är det inte alltid helt självklart att 

använda sig av öppen redovisning. (Kajüter & Kulmala 2010)  

 

3.3.2 Målkostnadskalkylering (Target costing) 

 

Målkostnadskalkylering härstammar från den japanska tillverkningsindustrin men har fått stor 

uppmärksamhet och ökad användning även i västerländska industrier. Sedan 1990-talet har 

målkostnadsstyrning utgjort en viktig del vid produktutveckling. Det är konstaterat att 70 till 

80 procent av produktkostnader uppstår under produktutvecklingsprocessen. 

Målkostnadskalkylering syftar till att reducera kostnader redan vid ritbordet. Nedan visas en 

målkostnadsekvation: 

 

Uppskattat försäljningspris – Önskad vinst = Målkostnad 

(Exempel: 40 – 10 = 30)  

 

Ekvationen visar att målkostnaden är den kostnad som företaget måste tillverka produkten till 

om de vill få en vinst som tillfredställer företagets ägare. Det uppskattade försäljningspriset 

baseras på det försäljningspris som kunderna är villiga att betala för produkten. Särskild 

omtanke bör tas till hur väl produkten tillfredställer kundernas behov och pris på motsvarande 

produkter som finns tillgängliga hos konkurrenter. Den önskade vinsten avgörs av vilket 

avkastningskrav ägarna har på företaget. Målet med målkostnadskalkylering är att undvika 

lansering av produkter som inte kommer att bli lönsamma. (Carlsson-Wall & Kraus 2010)     

 

3.3.3 Analys av värdekedjan 

 

Alla företag består av en samling aktiviteter som fokuserar på design, produktion, 

marknadsföring, leverans och support för dess produkter. Dessa aktiviteter bildar tillsammans 

företagets värdekedja.  För att identifiera de olika aktiviteterna krävs att aktiviteterna först 

isoleras från varandra. Då de olika aktiviteterna definierats kan de sedan analyseras. 

Framförallt är det viktigt att analysera kostnader för de olika aktiviteterna eftersom 

kostnadseffektiva processer ger konkurrensfördelar till företaget. En meningsfull 

kostnadsanalys beskriver kostnader som kan kopplas till aktiviteterna och inte till kostnader 

för företaget i helhet. (Porter 1985) Värdekedjeanalys kan användas för att analysera, 

koordinera och optimera kopplingar mellan aktiviteter som är beroende av varandra även 

utanför det enskilda företaget. Tack vare detta representerar värdekedjeanalys en viktig metod 

inom den interorganisatoriska ekonomistyrningen. (Cullen & Meira 2010)         

 

3.3.4 Integrerade informationssystem 

 

Integrerade informationssystem som är operationella över företagsgränser är en metod som 

bidrar till ökad koordination och informationsutbyte mellan företag. Interorganisatoriska 
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system erbjuder en effektiv plattform för att utbyta och använda information inom 

leverantörskedjan och koordinera leverantörer och kunder på ett smidigt sätt. Ett exempel på 

integrerade informationssystem är Electronic Data Interchange (EDI). EDI är en viktig 

komponent för hantering av många leverantörskedjor. Exempel på information som utbyts 

med hjälp av EDI är orderhantering och fakturering. Även om de första EDI-systemen 

utvecklades för mer än 30 år sedan används de fortfarande i stor utsträckning i dagens 

konkurrensutsatta affärsmiljö. Dess popularitet har inte svalnat trots den stora utvecklingen 

och ökningen av internet. Istället tycks internetinnovationerna givit ytterligare möjligheter och 

plattformar för EDI. I senare undersökningar har EDI rapporterats vara en av de mest använda 

kommunikationskanalerna mellan leverantörer och kunder. (Zhang et al. 2010)        

 

3.3.5 Kvalitativa, icke finansiella och informella kontrollmekanismer   

 

Förutom de metoder som presenterats finns ytterligare en mängd kvalitativa, icke finansiella 

och informella kontrollmekanismer som används i långsiktiga kund- och leverantörs-

relationer. Icke finansiella mått som till exempel kapacitetsutnyttjande och produktivitet 

används för att utvärdera relationerna i leverantörskedjan. Dessa mått kommuniceras ut till 

samarbetspartnerna som involveras i leverantörskedjan. Frekventa möten och interaktion 

inom företagsrelationerna är andra icke finansiella kontrollmekanismer som har identifierats. 

(Håkansson & Lind 2007)  

 

3.3.6 Interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder i nära relationer 

 

De olika interorganisatoriska ekonomstyrningsmetoderna som presenterats ger en bra bild 

över hur samarbetsparter kan öka integrationen i relationen som existerar mellan dem. Ju 

högre utsträckning de interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoderna används desto högre 

grad av integrering kan sägas existera i ekonomistyrningen mellan samarbetsparterna.  

 

3.4 Interorganisatorisk ekonomistyrning i nära relationer  
 

De beskrivningar som givits av interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder, utformning 

och användning har hittills varit övergripande och kan därför fortfarande vara svåra att riktigt 

förstå. Därför har nästa avsnitt syftet att sätta de olika begreppen i en mera verklighets-

förankrad kontext. I detta avsnitt presenteras sex olika empiriska undersökningar som alla 

studerat företag som varit involverade i nära företagsrelationer. Respektive artikel kommer att 

studeras med utgångspunkt från de begrepp som rör ekonomistyrningens utformning och 

användning. Artiklarna presenteras i två olika avsnitt. Detta hänger ihop med de två typer av 

nära relationer som identifierades i föregående kapitel. Dessa var relationer med lågt 

ömsesidigt beroende, det vill säga där leverantören är mer beroende av kunden än kunden är 

av leverantören, och relationer med högt ömsesidigt beroende, där både leverantören och 

kunden är beroende av varandra i ungefär lika hög grad. 
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3.4.1 Relationer med lågt ömsesidigt beroende 

 

Pulp Co – Con Co 

 

Samarbetet ägde rum mellan en av Storbritanniens största detaljhandelskedja, i artikeln 

benämnd ConCo, och en pappersproduktsproducent, som i artikeln benämns PulpCo. Dessa 

företag hade haft en relation som kunde spåras 20 år tillbaka i tiden och båda hade under 

denna tid upplevt stor tillväxt. ConCo:s strategi var att förbättra sina leverantörskedje-

processer. För att lyckas med detta utvecklades en metod att kategorisera leverantörerna med 

hjälp av öppen redovisning. Eftersom PulpCo var ConCo:s viktigaste leverantör bland 

pappersprodukter presenterades denna metod för PulpCo under en workshop. Metoden 

uppfattades som en modern metod för att hantera interorganisatoriska relationer. I den initiala 

fasen utvecklades olika finansiella nyckeltal som de olika leverantörerna jämfördes utifrån.  

Dessa nyckeltal uppdaterades och diskuterades på veckovisa möten. Dessutom designades 

utöver detta omfattande nyckeltal som mätte de viktigaste leverantörernas operationella 

prestationer. (Free 2008). 

 

Ekonomistyrningens utformning kan sägas haft ett medelstort omfång då både finansiella som 

icke finansiella mått användes. I och med att nyckeltalen uppdaterades varje vecka kan 

ekonomistyrningens tidsrapportering sägas vara medelhög. Om aggregering går inte säga 

något med utgångspunkt av den information som presenterats. Integreringen mellan de båda 

företagen kan sägas vara medelhög. Detta på grund av att företagen använde en öppen 

redovisning där känslig kostnadsinformation utbyttes. Informationen användes framförallt 

som en form av ansvarsstyrning och att rikta uppmärksamhet då nyckeltalen som leverantören 

bedömdes efter diskuterades kontinuerligt.      

 

New Tech     

 

New Tech, var en mindre tillverkare av elektronisk utrustning som sålde alarmsystem till 

industrin, offentlig sektor och privatkunder. Ledningen i New Tech hade en uppfattning att 

företaget var en av de främsta utvecklarna på sin marknad och förmågan att ligga först i 

utvecklingen var dess främsta konkurrensfördel. Pressen från konkurrenter uppfattades som 

stor och snabbhet ansågs vara en viktig faktor för att företaget skulle kunna bibehålla sin 

marknadsposition. Efterfrågan av ett snabbt utvecklingsarbete var den största anledningen till 

att företaget valde att outsourca många av sina verksamheter. I början utvecklades endast ett 

fåtal produktmoduler hos leverantörer men senare kom i princip all utveckling att ske hos 

företagets leverantörer. Efter att ha outsourcat utvecklingsprocesserna upplevde ledningen i 

New Tech att de i allt högre omfattning förlorade kontrollen över produktutvecklingen. 

Diskussioner uppstod över hur de åter skulle kunna få kontroll över denna process. För att 

återta kontrollen av produktutvecklingen började New Tech ge leverantörerna tydligare 

direktiv angående hur mycket de olika produkterna som utvecklades skulle få kosta. Detta 

arbetssätt kom att spela en viktig roll för att skapa interorganisatorisk styrning och kontroll. 

(Mouritsen et al. 2001) 
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Ekonomistyrningens utformning är svåranalyserad i detta fall. Ingen information ges om 

ekonomistyrningens omfång, tidsrapportering eller aggregering. Integreringen kan sägas vara 

låg även om målkostnadskalkylering användes. Detta för att styrningen framförallt fokuserade 

på att styra och kontrollera utvecklingsprocesserna och inte andra verksamheter.  

Ekonomistyrningen mellan New Tech och dess leverantörer användes främst som stöd för 

beslut över om en produkt skulle utvecklas eller ej.  

 

Sainsbury 

 

Eftersom Sainsbury var en av de största detaljhandelskedjorna i Storbritannien hade företaget 

en stor leverantörskedja. Sainsbury bestämde sig för att förändra sitt sätt att arbeta med sina 

leverantörer. Den huvudsakliga idén bakom förändringen var att ändra attityden från att se 

leverantörskedjan som en källa till konkurrensfördelar istället för kostnader. Till sin hjälp att 

koordinera leverantörskedjan utvecklades ett omfattande informationssystem som användes 

av både företaget och leverantörerna. Företagets leverantörer kategoriserades i tre grupper. 

Indelningen gjordes framförallt utifrån volym men även utifrån hur strategiskt viktiga dess 

produkter var. För att understödja sina ansträngningar i leverantörskedjan analyserade 

företaget kostnader för aktiviteterna i värdekedjan tillsammans med leverantörerna. Genom att 

identifiera aktiviteter och kostnader ansågs det möjligt att få insikt i leverantörskedjan. 

Därefter kunde effektivitetsförbättringar genomföras. För att kunna analysera 

leverantörskedjans kostnader krävdes att kostnadsdata kunde hämtas både från Sainsbury och 

från leverantörerna. Även om Sainsbury betonade att samarbetet var frivilligt fanns det en stor 

risk för att leverantörer som inte ville delta med tiden skulle kunna ersättas med andra mer 

samarbetsvilliga leverantörer. Eftersom Sainsbury var en så pass stor kund var många av 

leverantörerna i hög grad beroende av denna relation. Kostnadsinformationen användes till att 

initiera diskussioner med leverantörerna angående leverantörskedjans prestation och dess 

processer. Dessa diskussioner genererade sedan idéer för hur kostnader kunde reduceras. 

(Dekker 2003) 

 

Ekonomistyrningen är även här svår att analysera då inte mycket information om detta 

presenteras. Ekonomistyrningens omfång kan sägas vara medelhögt då både information om 

kostnader och leverantörernas prestationer står i fokus.  Tidsrapportering och aggregering går 

ej att fastställa. Integreringen mellan Sainsbury och leverantörerna är hög med tanke på att de 

använder tre olika ekonomistyrningsmetoder: öppen redovisning, analys av värdekedjan och 

ett integrerat informationssystem. Åtminstone i den leverantörsgrupp där de viktigaste 

leverantörerna fanns. Informationen användes för att generera idéer vilka kan vara underlag 

för viktiga beslut.   

 

3.4.2 Nära relationer som kan karaktäriseras av högt ömsesidigt beroende 

 

NMA – RIB 

 

NMA var en leverantör av säkerhetsutrustning för järnväg och RIB ett företag som ansvarade 

för den Nederländska infrastrukturen. De båda förtagen hade en relation till varandra som 
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sträckte sig minst 100 år bakåt i tiden. De kom formellt överens om att bilda en strategisk 

allians över leveranser och utveckling av järnvägsbommar. Kontraktet sträckte sig över fem 

år. Där fastställdes alliansens omfattning, mål och planer, organisations- och personalstruktur, 

ett finansiellt incitamentsystem, det ömsesidiga ansvaret, skydd mot intellektuell egendom 

och utbytet av kostnadsinformation. För att ansvara för det gemensamma arbetet utsågs en 

styrelse. Styrelsen bestod av två medlemmar från respektive företag. Styrelsen fungerade som 

en instans där båda parter kunde utöva kontroll över de aktiviteter som alliansen utförde. 

Kvartalsvis träffades medlemmarna i styrelsen för att diskutera olika förslag och för att 

överblicka de kortsiktiga målen. Varje år träffades de för att titta på och diskutera alliansens 

prestation och dess framtida inriktning. Informella möten och kommunikation ägde rum då 

osäkerhet som krävde koordination uppstod. För att förmå varandra till ömsesidigt samarbete i 

innovationsprocessen hade de båda parterna utvecklat ett finansiellt incitamentsystem som 

kallades alliansfonden. Syftet med fonden var att förena partnernas olika individuella mål med 

alliansen genom att finansiera alla planerade innovationer, öka deras finansiella resultat och 

sedan dela den återstående vinsten. Som ett startkapital gjorde båda företagen lika stora 

ekonomiska investeringar. Över tid då kostnadsreducerande innovationer realiserats skulle 

alliansfondens värde öka. Varje år utvärderades fonden och då en särskild tröskel uppnåtts 

fördelades överskottet till parterna enligt ett förutbestämt fördelningsschema. Om allians-

fonden inte räckte för att finansiera ytterligare innovationer skulle investeringar med lika stora 

medel göras efter godkännande av alliansstyrelsen. (Dekker 2004) 

 

Ekonomistyrningens omfång kan anses vara medelhög då det både innehöll kostnadsin-

formation och information över prestationer. Om tidsrapportering och aggregering ges ingen 

information. Integreringen kan sägas vara stor då parterna både använde en öppen redovisning 

över kostnader som investerades i de gemensamma projekten och ett integrerat incitament-

system. Användningen kan mest sägas likna ansvarstyrning då den gemensamma styrelsen 

kontinuerligt följde upp prestationer och överblickade de gemensamt uppsatta målen.   

 

Central Energy - Global systems 

 

Ett Australiensiskt företag i elektronikbranschen vid namn Central Energy hade tagit beslutet 

att outsourca sin informations- och telekommunikationsverksamhet. Eftersom Central 

Energys huvudverksamhet var energi och el ansågs det lämpligt att outsourca denna 

verksamhet framförallt då denna verksamhet vara mycket kritisk för företagets överlevnad. 

Samarbetsparten som kom att ta över IT och televerksamheten var ett företag vid namn 

Global systems. Detta företag valdes då det hade bra rykte och en stor internationell 

kunskapsbas. Den första tiden av samarbetet karaktäriserades som rörigt. De viktigaste 

problemen att hantera var att komma överens om omfattningen på servicenivån, verifiera 

vilka kostnader av servicenivå som kunde anses rimliga, hantera personalens förväntningar på 

samarbetet, hantera skillnader i företagskultur mellan företagen, implementering av 

kommunikationsprocesser, utveckla tillit mellan företagen, uppnå kostnadsreduktioner och 

implementering av ett risk/belöningssystem. Ju längre samarbetet fortlöpte desto bättre 

fungerade detta. Större fokus kom att läggas på öppna kommunikationskanaler. Högre chefer 

från båda företagen möttes varje månad som en del i en IT-styrningsgrupp. På dessa möten 
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diskuterades strategier och större projekt. Det fanns även en grupp som arbetade med 

hantering av applikationer för nya IT-projekt. Nya ekonomisystem implementerades i Central 

Energy för att uppnå bättre kostnadskontroll och styrning av IT-utveckling. En översiktlig 

strategisk plan för IT-verksamheten formulerades av företagen. Det fanns inga prestationsmått 

i det första kontraktet. 18 månader efter starten uppfanns ett risk/belöningssystem för att 

övervaka Global systems prestation. En styrkommitté bestående av chefer från båda företagen 

utvecklade prestationsindikatorer för områden som tillväxt, leveranstid och kostnader. 

Systemet utvecklades efter flera veckors förhandlingar mellan de båda parterna. Bonus skulle 

sedan baseras på prestationen inom tre olika områden: kostnad, kvalitet och tid. Global 

systems utförde även sina egna kundnöjdhetsundersökningar. Informationen offentliggjordes 

för Central Energy. (Langfield-Smith & Smith 2003)  

  

Ekonomistyrningens utformning kan sägas ha haft ett medelstort omfång med både finansiella 

mått över kostnader och prestationsmått över kvalitet, tid och kundnöjdhet. Aggregering och 

tidsrapportering går ej att fastställa. Integreringen får anses vara hög då både öppen 

redovisning och ett integrerat informationssystem användes av samarbetsparterna. 

Användningen av ekonomistyrningen kan framförallt klassas som ansvarsstyrning. Mått och 

mål bestämdes tillsammans och Global systems bedömdes utifrån hur väl de presterade 

utifrån ett antal olika aspekter.  

 

NAM – Konsortium 

 

NAM var ett olje- och gasproducerande företag och dess huvudsakliga fokus var att 

exploatera och producera gas och olja. Övriga verksamheter som till exempel underhåll 

outsourcades. I ett projekt, som kom att kallas GLT-projektet, var uppdraget att renovera och 

uppgradera 29 av företagets produktionsplatser.  NAM valde att anlita ett enda konsortium 

istället för att som tidigare anlita en mängd olika entreprenörer av varierande storlek. 

Konsortiet bestod visserligen av flera mindre företag men agerade som en enhet. Eftersom 

relationen var långsiktig i en omgivning i ständig förändring krävdes en omfattande 

själständighet mellan de båda parterna såväl som mellan de olika företagen i konsortiet. 

Styrningen av GLT-projektet kännetecknades av att säkerställa ett gott samarbete. Styrningens 

roll var att ge insikter, uppmuntra pålitligt beteende, lära känna andras intresse och för att 

skapa nya möjligheter och atmosfär för utbyte av kunskap. När relationen utvecklades 

flyttades dock uppmärksamheten mer mot standardisering av arbete och tekniska processer för 

renovering och underhåll. NAM ville skapa en strikt kontroll över arbetet genom att ta del av 

kostnadsinformation från konsortiet. Informationen användes för kostnadsreducering och för 

att mäta prestationer. Denna information var nödvändig för att definiera ansvar för de olika 

enheterna. De var dessutom viktiga för koordineringen av de olika aktiviteterna och för att 

förstå hur olika tekniska krav kunde mötas på ett effektivt sätt.  (Van der Meer-Kooistra & 

Scapens 2008) 

 

Ekonomistyrningens utformning kan sägas ha ett medelstort omfång där både finansiella 

aspekter och ickefinansiella aspekter finns representerade. Tidsrapportering och aggregering 
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går inte att uttala sig om. Integreringen mellan NAM och konsortiet kan sägas vara medelhög 

då öppen redovisning användes. Ekonomistyrningen användes framförallt till ansvarsstyrning.    

3.4.3 Sammanfattning artiklar 

 

Artiklarna som presenterats delades upp i två kategorier. Den första kategorin avsåg artiklar 

där relationen mellan samarbetspartnerna kan sägas ha en låg grad av ömsesidigt beroende. 

Artiklarna i denna kategori visar att ekonomistyrningens utformning skiljer sig mellan de 

olika artiklarna. I två av tre artiklar är omfånget medelstort. Tidsrapportering och aggregering 

går inte att säga mycket om. Variationen i integreringen är stor. Det har givits exempel på låg, 

medelhög såväl som hög integrering. Ekonomistyrningen används även till olika saker i 

exemplen. Det går att se en förekomst av ansvarsstyrning, att rikta uppmärksamhet och som 

underlag för beslutsfattande. Sammanfattningsvis är det svårt att se några riktiga mönster i 

ekonomistyrningen mellan samarbetspartners i relationer med låg ömsesidigt beroende då 

variationen är stor.  

 

Den andra kategorin avsåg relationer där samarbetspartnerna kan sägas ha ett högt ömsesidigt 

beroende. I samtliga artiklar var omfånget i ekonomistyrningens utformning medelhögt. 

Information avseende tidsrapportering och aggregering framgår inte heller i dessa artiklar. 

Däremot kan integreringen mellan företagen sägas vara hög i två av tre fall och medelhög i 

det tredje. I samtliga tre artiklar är ekonomistyrningens användning framförallt förknippad 

med ansvarsstyrning. I jämförelse med artiklarna från den tidigare kategorin där de 

interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoderna, utformningen och användandet skiljde sig 

åt från fall till fall visar artiklarna i denna kategori på mer liknande mönster. Samarbetsparter 

med ett högt ömsesidig förhållande har en hög integrering och ekonomistyrningen används 

som ansvarsstyrning. Resultaten kan i bästa fall ge en fingervisning för ekonomistyrningens 

utformning och användning men eftersom författarna inte fokuserat på dessa aspekter skall 

inte för stora paralleller dras. Utgångspunkten är dock att beroende på vilken typ av relation 

som existerar mellan samarbetsparterna påverkas ekonomistyrningen av denna.    

 

3.5 Teoretisk modell 
 

Efter genomgången av interorganisatorisk ekonomistyrning mellan nära samarbetspartners 

presenteras här en teoretisk modell över de begrepp som är viktiga för att interorganisatorisk 

ekonomistyrning utformning och användning ska kunna beskrivas. Detta illustreras i figur 3.1 
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Figur 3.1 – En teoretisk modell för hur interorganisatorisk ekonomistyrning kan beskrivas 

(egen figur) 

 

Den interorganisatoriska ekonomistyrningen påverkas av relationen mellan samarbets-

parterna. Det är därför viktigt att försöka kategorisera denna. Som grund för kategorisering av 

relationen har framförallt två begrepp identifierats: resurssamspel och beroende. Araujo et al 

(1999) identifierar fyra olika resurssamspel. I relationen mellan samarbetspartner kan en eller 

flera av dessa resurssamspel existera. Som redogjorts för tidigare kan samarbetspartners i nära 

relationer ha ett lågt ömsesidigt beroende eller ett högt ömsesidigt beroende.  

      

Utformning av ekonomistyrningen som existerar i relationen baseras på Chenhall & Morris 

(1986) modell. Författarna analyserar ekonomisystemets utformning utifrån fyra dimensioner. 

Dessa är omfång, tidsrapportering, aggregering och integrering. 

 

Beroende på vilka parametrar ekonomistyrningen fokuserar på kan omfånget vara olika stort. 

Ekonomistyrning som endast mäter den interna verksamheten baserade på historiska data kan 

anses ha ett litet omfång. Om ekonomistyrningen dessutom mäter ickefinansiella aspekter och 

erbjuder information om sannolikhet över att vissa händelser inträffar kan ekonomistyrningen 

sägas ha ett stort omfång. En ekonomistyrning som sällan uppdateras och sällan genererar 

rapporter kan sägas ha en långsam tidsrapportering. Då ekonomistyrningen istället uppdateras 
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kontinuerligt och det är möjligt att när som helst ta fram rapporter kan ekonomistyrningen 

sägas ha en snabb tidsrapportering. Då det är möjligt att endast ta del av information på en 

övergripande nivå kan aggregeringen sägas vara låg. Om ekonomistyrningen däremot 

erbjuder information på flera olika nivåer kan aggregeringen sägas hög.  

 

För att beskriva graden av integrering i interorganisatoriskekonomistyrningen räcker Chenhall 

& Morris (1986) modell inte till.   Istället används de viktigaste interorganisatoriska 

ekonomistyrningsmetoder som identifierats av Håkansson & Lind (2007). Dessa är öppen 

redovisning, målkostnadskalkylering, analys av värdekedjan och integrerade informations-

system. Samarbetspartners kan använda sig av en eller flera av dessa metoder.  

 

Ekonomistyrningens användning bygger på de olika uppgifter som Simon et al. (1954) 

identifierade och som Thorén (1995) beskriver. Dessa är att mäta ansvar, stödja 

beslutsfattande och rikta uppmärksamhet. 
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4 Metod 
 

I detta kapitel redogörs först hur studien lagts upp. Därefter beskrivs hur data samlats in till 

både teori och empiri. Sedan beskrivs hur den insamlade empirin har analyserats. Kapitlet 

avslutas med en diskussion över den valda metoden och de informationskällor som använts.   

 

4.1 Ämnesval 
 

Intresset för interorganisatorisk ekonomistyrning och relationer mellan företag väcktes på 

allvar efter en gästföreläsning som ägde rum på Örebro Universitet våren 2010. Den person 

som bjudits in att föreläsa var en inköpschef på Atlas Copco i Örebro. Temat för 

gästföreläsningen var hur företag hanterar upp- och nedgångar i konjunkturen. Särskilt fokus 

var hur Atlas Copco hanterat den nedgång i efterfråga på företagets produkter som blev en 

följd av den senaste finanskrisen. Inköpschefen berättade att de på Atlas Copco snabbt 

kommit att inse att finanskrisen i hög grad skulle påverka företagets leverantörer varför 

åtgärder vidtogs för att garantera att de allra viktigaste leverantörerna fortfarande skulle kunna 

leverera sina produkter och tjänster. 

 

4.2 Forskningsstrategi 
 

Innan undersökningsstrategin fastslogs startade arbetet med att studera böcker och 

forskningsartiklar. Hur dessa artiklar valdes ut går att läsa om längre ned under rubriken 

datainsamling. Då syftet med uppsatsen är att beskriva hur den interorganisatoriska 

ekonomistyrningen ser ut i relationen mellan ett köpande företag och dess närmaste 

samarbetsparter har detta påverkat hur teorin som studerats sedan använts. Böcker och 

forskningsartiklar har i teorikapitlet framförallt använts till att identifiera och belysa centrala 

begrepp och mönster som används av de mer etablerade forskarna inom företagsrelationer och 

interorganisatorisk ekonomistyrning. Genom att erhålla förståelse för de centrala begrepp och 

mönster har en grund skapats för hur empirin bör samlas in och analyseras.     

 

Efter att ett flertal artiklar studerats som behandlade interorganisatorisk ekonomistyrning stod 

det klart att den interorganisatoriska ekonomistyrning som existerar mellan ett köpande 

företag och dess leverantörer i hög grad påverkas av vilken typ av relation som existerar 

mellan dessa. För att undersöka den interorganisatoriska ekonomistyrningen ansågs det därför 

viktigt att först reda ut hur relationen och kontexten som omger samarbetspartnerna ser ut. 

Om ingen hänsyn tas till relationen och kontexten finns en stor risk för att förståelsen varför 

den interorganisatoriska ekonomistyrningen ser ut som den gör minskar. 

 

Insikten om att den interorganisatoriska ekonomistyrningen i hög grad påverkas av relationen 

och kontexten har haft stor betydelse då strategin för hur undersökningen skulle genomföras 

bestämdes. Genom att göra en fallstudie är det möjligt att på relativt kort tid skapa en djup 

förståelse för den kontext som omger fenomenet som studeras (Saunders et al. (2007) I detta 

fall ansågs det viktigt att få en djupare förståelse för de relationer som finns mellan de 
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samarbetspartners som ingår i studien och därför är det egentligen två fallstudier som ägt rum 

i denna uppsats då det är två olika relationer som studien omfattar. Det är viktigt att tydliggöra 

att en fallstudie kan genomföras med hjälp av olika redskap. I denna fallstudie har 

semistrukturerade intervjuer använts för att samla in empiri.  

 

En semistrukturerad intervju innebär att frågorna är konstruerade för att respondenten ska ges 

utrymme att besvara dem på ett öppet sätt (Saunders et al. 2007). Författarna menar även att 

det i en semistrukturerad intervju finns ett antal förutbestämda teman och frågor som under 

intervjuns gång skall täckas in. Med tanke på att respondenten har möjlighet att besvara 

frågorna öppet ges en möjlighet att identifiera aspekter som kanske inte hade upptäckts om 

intervjun i högre grad varit strukturerad. En nackdel med semistrukturerade intervjuer kan 

vara att det blir svårare att jämföra och kategorisera empirin då denna skall analyseras. Detta 

beror på att frågorna inte är exakt lika utformade då de ställs på olika sätt och att ordningen på 

frågorna kan kastas om mellan intervjuerna beroende på hur respektive intervju utvecklas. För 

denna studie ansågs det viktigt att vara öppen för företeelser som inte omfattades av det som 

identifierats i den studerade litteraturen. Detta eftersom varje verksamhets ekonomistyrning är 

unik ur någon aspekt.  

 

4.3 Urvalsprocess 
 

 Val av företag 

 

Eftersom intresset till uppsatsen väcktes efter en gästföreläsning på Örebro Universitet där 

Atlas Copcos inköpschef berättade om hur de på Atlas Copco arbetat med sina leverantörer 

var förhoppningen hela tiden att genomföra studien hos Atlas Copco och deras leverantörer. 

Kontakt togs med samma person som gästföreläst. Han visade sig samarbetsvillig och lovade 

att Atlas Copco skulle ställa upp för intervjuer. Dock hänvisade han oss till en av hans 

medarbetare i företaget eftersom han själv hade svårt att avsätta tid. En annan orsak till att 

Atlas Copco sågs som ett bra företag att undersöka är att Atlas Copco har ett rykte om sig att 

vara mycket tillmötesgående mot studenter som vill genomföra studier av deras verksamhet. 

 

Med hjälp av kontaktpersonen på Atlas Copco valdes leverantörer ut till undersökningen som 

ansågs vara involverade i ett omfattande samarbete. Detta val av företag utesluter de företag 

som Atlas Copco har ett resurssamspel med, som enligt Araujo et al. (1999) kan kategoriseras 

som ett standardiserat samspel. Atlas Copco ombads att ge förslag på tre av deras viktigaste 

samarbetspartners. Av dessa valdes två ut med hänsyn till dess geografiska position. Namnen 

på dessa samarbetspartners var Rexroth och Hydroscand. Det fanns både fördelar och 

nackdelar med att låta Atlas Copco välja ut vilka relationer som var lämpliga att undersöka. 

En fördel var att det var lättare för Atlas Copco att avgöra med vilka samarbetspartners som 

samarbetet och utbytet av information var omfattande än om detta hade gjorts utan deras 

hjälp. Framförallt fick vi en betydligt bättre access till samarbetspartnern än om vi hade 

uppsökt dessa utan hjälp av Atlas Copco. Nackdelar med att låta Atlas Copco välja ut 

samarbetspartners är att det finns en risk att de väljer samarbetspartners som de anser sig ha 

ett väl fungerande samarbete med för att studien på så sätt ska visa på att de är ett företag med 
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välfungerande relationer. Samarbetspartners där samarbetet och utbytet av information inte 

fungerar lika bra är således inte lika smickrande att för Atlas Copcos del visa upp. För 

undersökningen skulle dock en relation där samarbetet och informationsutbytet inte fungerar 

bra vara minst lika intressant att studera som en relation där det motsatta gäller. Fördelarna 

med att låta Atlas Copco hjälpa till med valet av samarbetspartners ansågs i detta fall vara 

större än nackdelarna, framförallt med hänsyn till accessen.  

 

Val av respondenter 

 

I samband med att Atlas Copco gavs uppdraget att välja ut samarbetspartners för 

undersökningen kontaktade de även samarbetspartnern för att försäkra sig om att dessa inte 

hade något emot att ingå i studien. På så vis valde Atlas Copco även ut de respondenter som 

sedan kom att intervjuas. För- och nackdelar med detta förfarande är desamma som tidigare 

beskrevs för valet av företagen.  

 

Vad beträffar respondenterna på Atlas Copco var syftet först att intervjua en person som var 

ansvarig för inköp samt hade kunskap om interorganisatorisk ekonomistyrning. Dock kom 

intervjuer istället göras med två olika respondenter då dessa hade ansvar för respektive 

samarbetspartner som valts ut. En av dessa respondenter är sedan en tid tillbaka inte längre 

ansvarig för samarbetspartnern men han hade arbetat med samarbetspartnern i fråga under en 

längre period tidigare och ansågs därför ha en bättre översikt än den person som vid tiden för 

undersökningen var ansvarig. Det totala antalet intervjuer som genomfördes uppgick därför 

till fyra stycken, en hos respektive samarbetspartner och två hos Atlas Copco.  

  

Beskrivning av respondenter 

 

Den första respondenten på Atlas Copco är projektinköpare i dagsläget men har under flera år 

tidigare arbetat på avdelningen för strategiskt inköp där han hade ansvar för Rexroth som 

kund. Respondenten har arbetat på Atlas Copco i sju år. (Atlas Copco 2010a) 

 

Den andra respondenten på Atlas Copco arbetar som strategisk inköpare där han har ansvar 

för olika delar och även ett totalansvar för Hydroscand som kund. Anställningen hos Atlas 

Copco har varat i fem år och på samma position i företaget. (Atlas Copco 2010b) 

 

Respondenten på Rexroth är försäljningsingenjör med ett övergripande ansvar för relationen 

mellan Rexroth Sverige och Atlas Copcos URE division (URE-divisionen kommer att 

beskrivas närmare i empirikapitlet). Anställningen hos Rexroth har pågått i 22 år. (Rexroth 

2010) 

 

Den fjärde och sista respondenten är distriktschef för Örebroregionen på Hydroscand och har 

verksamhetsansvar och ett övergripande ansvar för att affären med Atlas Copco fungerar bra. 

Respondenten har varit anställd sedan 1998 och har nu arbetat i 12 år i företaget. (Hydroscand 

2010) 
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4.4 Avgränsning 
 

För att kunna genomföra studien under den aktuella tidsperioden som detta arbete sträcker sig 

över har vissa avgränsningar gjorts. Som nämndes i inledningen har en avgränsning gjorts till 

att undersöka två stycken samarbetspartners till Atlas Copco. Atlas Copco är en mycket stor 

koncern med många olika verksamheter i många länder. Denna studie omfattar en av Atlas 

Copcos divisioner (URE) som finns i Örebro där de två respondenterna som intervjuats är 

verksamma. Liknande avgränsningar har även gjorts för Rexroth där studien avser Rexroth 

Sverige och Hydroscand där studien avser verksamheten i Örebro. Exakt vad avgränsningarna 

innebär kommer att presenteras i empirikapitlet i samband med att de tre företagen beskrivs 

närmare. Ytterligare en avgränsning som gjorts är att endast göra en intervju med vardera part 

i relationen. Detta kan också anses vara en begränsning då många olika personer kan vara 

inblandade i relationen från båda samarbetspartners. Eftersom fokus låg på interorganisatorisk 

ekonomistyrning ansågs det mest lämpligt att intervjua en respondent som hade en befattning 

med större ansvar och översikt över relationen.  Personer med lägre befattning förutsattes inte 

ha denna översikt över den interorganisatoriska ekonomistyrningen. 

 

4.5 Litteratursökning 
 

Utifrån den information som tagits del av från gästföreläsningen tillsammans med idén över 

vad som avsågs undersökas startade sökningen efter litteratur. Eftersom författarna av denna 

uppsats studerar på Örebro Universitet användes de databaser som finns tillgängliga på 

Universitetsbiblioteket. De databaser som först och främst ansågs lämpliga var ABI-Inform, 

vilken är en databas med fokus på företagsekonomi, Elin@Örebro, vilken är en bred och 

omfattande databas. I dessa databaser eftersöktes artiklar som behandlade de 

forskningsområden som kunde anses som relevanta för studien. Som komplement till dessa 

databaser användes även Libris, vilken innehåller ett fullständigt register över samtliga av 

Sveriges universitetsbiblioteks böcker, och Google Scholar. Till en början användes dessa 

databaser till att söka efter bredare ämnen. Sökord som användes och kombinerades var: 

accounting, business networks, interorganizational accounting, supply chain, business 

relation, communication, supply management, purchasing. Eftersom det även finns forskning 

inom ekonomistyrning som publicerats på svenska gjordes även en sökning av svenska sökord 

som till exempel ekonomistyrning, nätverk, inköp, leverantörskedja, företagsrelationer och 

kommunikation. 

 

I och med att allt fler artiklar och böcker studerades granskades även de referenser författarna 

till dessa använt sig av. Urvalet av dessa skedde allteftersom artiklarna lästes och vissa delar i 

artiklarna ansågs extra intressanta och värda att följa upp via den referens som angavs för 

respektive del. I ett senare skede kom databaserna att användas annorlunda jämfört med i 

början. Istället för att söka efter bredare ämnesområden gjordes istället specifika sökningar 

efter de referenser som uppmärksammats i lästa artiklar. 
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4.6 Intervjuer 
 

Intervjufrågor 

 

Som nämndes genomfördes semistrukturerade intervjuer med respondenterna. Intervju-

frågorna som användes med respondenterna på Atlas Copco kan ses i bilaga 1A och 

intervjufrågorna till respondenterna hos de två leverantörerna kan ses i bilaga 1B.  

 

Den första delen, som benämns: Information om dig, avsåg att ge information för beskrivning 

av respondenten.  

 

Den andra delen, som benämns: Information om företaget, avsåg att ge information för 

beskrivning av företaget där respondenten arbetade.  

 

Den tredje delen, som benämns: Relationen med Atlas Copco/leverantören, avsåg att ge 

information om samarbetsparternas gemensamma historia. Syftet var dock framförallt att ge 

information för att kunna avgöra vilket eller vilka resurssamspel som ägde rum mellan 

samarbetspartnerna och i vilken grad de var beroende av varandra.  

 

Den fjärde delen, som benämns: Användandet av interorganisatoriska ekonomistyrnings-

metoder, avsåg att ge information om integreringen i ekonomistyrningen som existerar i 

relationerna. Syftet med första frågan var att utreda om det förekom öppen redovisning i 

relationen. Den andra frågan handlar om produktutveckling och om målkostnadsskalkylering 

används mellan samarbetspartnerna. Den tredje frågan i denna del avsåg att identifiera om 

analys av värdekedjan gjordes och den sista frågan avsåg att identifiera eventuella integrerade 

informationssystem.  

 

Den femte delen, som benämns: Interorganisatorisk ekonomistyrning avsåg att undersöka 

ekonomistyrningens utformning och användning i relationerna. Respondenterna ombads att 

visa olika rapporter som avsåg ekonomistyrning i relationerna. Tanken var därefter att låta 

respondenterna tala om måtten som dessa innehöll. Beskrivningar av dessa låg sedan till 

grund för ekonomistyrningens omfång och användning. Genom att fråga hur ofta måtten 

uppdaterades och hur många olika kontaktpunkter som fanns avsågs empiri angående 

ekonomistyrningens tidsrapportering och aggregering att samlas in.  

 

Den sista delen, som benämns: Finanskrisen avsåg att undersöka hur finanskrisen påverkat 

ekonomistyrningen i relationerna. Detta var inledningsvis ett av huvudsyftena med denna 

uppsats. Ju länge arbetet led desto mindre fokus ägnades åt detta syfte innan det slutligen togs 

bort helt. Anledningen till detta var bland annat att relevant teori som handlade om 

ekonomiska kriser misslyckades att identifieras. Det var därför svårt att genomföra någon 

större analys av denna förändring. 
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Genomförandet av intervjuerna 

 

Då godkännande hade erhållits av respondenterna på Atlas Copco och hos samarbetsparterna 

för att genomföra intervjuerna kontaktades dessa via telefon för att bestämma tid och plats för 

intervjun. Vad beträffar plats genomfördes samtliga intervjuer på respondentens arbetsplats. 

Detta ansågs lämpligast av flera anledningar. För det första gavs en möjlighet att bilda en 

bättre uppfattning av arbetsplatsen och företagen som stod i fokus för undersökningen. För det 

andra var intentionen att i så hög grad som möjligt undvika att störa respondenten i dennes 

ordinarie arbete. För det tredje gavs respondenten möjlighet att enkelt kunna ta fram 

information som kunde vara av intresse för undersökningen. Ytterligare en fördel med att 

genomföra intervjuerna på respondentens arbetsplats var att denne var bekant med miljön 

vilket minskade risken för att respondenten skulle känna sig stressad eller osäker. Då tid och 

plats hade bestämts skickades frågorna som låg till grund för intervjun till respektive 

respondent några dagar innan intervjun skulle äga rum. Då intervjufrågorna skickades ut i 

förväg gavs respondenterna tid att tänka igenom svar och kontrollera saker i förväg för att 

kunna ge svar på frågorna. Detta förfarande innebär samtidigt att det finns en risk att 

respondenterna diskuterar frågorna med någon annan och att svaren därför inte nödvändigtvis 

är respondentens åsikter. 

 

Vid den första intervjun som genomfördes med en respondent från Atlas Copco erbjöd 

respondenten en rundvandring på deras produktionsanläggning.  Under rundvandringen 

diskuterades olika aspekter av verksamheten. Rundturen gav även möjlighet att närmare 

studera de komponenter som kom från de samarbetsparter som studien omfattade. Detta 

underlättade förståelsen för produkternas och samarbetsparternas betydelse för Atlas Copco, 

vilket var till nytta under resterande intervjuer.  

 

För att försäkra att registrera all information från respondenterna har samtliga intervjuer 

spelats in efter godkännande av respondenten. Vid första intervjun ombads respondenten att 

demonstrera ett datasystem med mycket central betydelse för ekonomistyrningen med Atlas 

Copcos leverantörer. Dock misslyckades detta eftersom det av någon teknisk anledning inte 

gick att få tillgång till detta. Detta problem upprepades även på intervjuerna hos 

respondenterna för de två leverantörerna. Först vid den fjärde och sista intervjun kunde en 

genomgång och förklaring ges av datasystemet och de mått som detta innehöll. Eftersom 

analys av datasystemet var en viktig del för att kunna avgöra ekonomistyrningens utformning 

och användning gjordes ytterligare tre kompletterande telefonintervjuer med respondenterna 

där datasystemet hade krånglat. 

 

Efter att intervjuerna genomförts gjordes sammanfattningar utifrån de transkriberade 

intervjuerna som skickades tillbaka till respektive respondent. Detta var efter önskemål från 

respondenterna själva. Den huvudsakliga anledningen till detta var för att kontrollera att ingen 

information som kunde uppfattas som olämplig för respondenten och dennes företag skulle 

publiceras. Detta förfarande innebär samtidigt att de kan upptäcka och förtydliga feltolkningar 

som gjorts. Å andra sidan finns det en risk att respondenterna försöker påverka empirin för att 

det ska framställe dem i bättre dager.   
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4.7 Analysmetod  
 

Första steget att analysera intervjuerna var att transkribera de inspelade ljudfilerna. Detta 

gjordes med de fyra intervjuerna. Då intervjuerna fortfarande var i färskt minne bearbetades 

de färdiga transkriberingarna genom att inflika kommentarer över hur respondenterna reagerat 

på frågorna under intervjun. Då de fyra första intervjuerna var färdigtranskriberade gjordes en 

kategorisering för att försöka strukturera den insamlade empirin. Som grund för de kategorier 

som skapades låg de centrala begrepp som identifierats i teorin. Efter att ha sammanfattat de 

olika kategorierna ansågs det nödvändigt att göra ytterligare tre telefonintervjuer för 

komplettering. Därefter transkriberades även dessa. Parallellt med bearbetning av empirin har 

den teoretiska modellen som ligger till grund för analysen utvecklats. När denna var 

färdigutvecklad kom dess utformning att ligga till grund för hur empirin har analyserats och 

presenterats. I empirin har citat använts för att tydligare beskriva respondenternas åsikter och 

uppfattningar. I både empirin och analysen har även ett flertal figurer visats för att läsaren 

enklare skall förstå och ta till sig texten.      

 

4.8 Metoddiskussion 
 

Med tanke på att semistrukturerade intervjuer använts är det av naturlig orsak svårt att göra en 

fullt identisk studie vid ett annat tillfälle. Det är heller inte säkert att samma respondenter är 

tillgängliga för intervjuer som vid denna studie. För att öka trovärdigheten och möjligheten att 

genomföra en liknande studie har tidigare i detta kapitel en diskussion förts om intervjufrågor 

som använts, respondenternas roll i relationerna och genomförandet av intervjuerna.  

 

Som nämndes kunde inte datasystemet, som hade en central betydelse för ekonomistyrningen 

demonstreras vid någon av de tre första intervjuerna. På grund av detta var det svårt att få en 

tydlig uppfattning om hur detta datasystem var utformat. Det i sin tur gjorde att intervjuerna 

med respondenterna hos Atlas Copcos samarbetspartners försvårades. För att försöka 

kompensera bristen på förståelse för datasystemet genomfördes de tre extra 

telefonintervjuerna. Trots detta var det ändå komplicerat att få en riktigt bra förståelse för hela 

datasystemet. Framförallt har det varit svårt att identifiera samtliga aggregeringsnivåer i 

datasystemet. För att kunna få en riktigt bra uppfattning om systemet hade det förmodligen 

varit till stor hjälp att få en genomgång av datasystemet med en person som varit mer 

involverad vid utformningen av datasystemet innan intervjuerna med respondenterna 

genomfördes. Innan första intervjun fanns dock ingen vetskap om datasystemet i fråga. 

 

Inledningsvis var en del av syftet med uppsatsen att beskriva hur ekonomistyrningen 

påverkats mellan ett stort köpande företag och dess närmaste samarbetspartners i och med 

finanskrisen. Detta delsyfte kom senare att strykas men det går inte att bortse från att det hade 

en mycket stor påverkan på det urval som gjordes. Med utgångspunkt av problematiseringen i 

kapitel ett där det framgår att beroendeförhållandet mellan samarbetspartnerna påverkar 

ekonomistyrningen som finns i relationen kan det diskuteras i fall det inte hade varit mer 
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lämpligt att jämföra samarbetspartners där beroendeförhållandena skilde sig mer åt. En 

jämförelse dessa emellan hade antagligen haft större potential att identifiera mer signifikanta 

skillnader.          

  

4.9 Källkritik 
 

Av de teoretiska källor som använts i studien är en majoritet publicerade under 2000-talet. 

Flera av dessa är publicerade så sent som år 2010. Den äldsta källan som använts är 

publicerad 1954. Denna har dock kompletterats med en mer aktuell källa. Med utgångspunkt 

av detta kan teorin som använts anses tidsenlig. De teoretiska källorna som rör nätverksteori 

och interorganisatorisk ekonomistyrning kan i hög grad sägas korsreferera till varandra. Alla 

artiklar, utom de två som beskriver finanskrisens påverkan på svensk tillverkningsindustri, är 

hämtade från vetenskapliga tidsskrifter och har därför granskats av andra forskare.   

 

Vad beträffar de respondenter som intervjuats går det alltid att ifrågasätta valet av dessa. Som 

redan nämnts gjordes valet av respondenter av Atlas Copco utifrån vår beskrivning av 

studiens syfte. I och med att studiens syfte till viss del förändrades är det svårt att avgöra ifall 

de respondenter som valdes var de mest lämpade. Med tanke på vilken roll respondenterna har 

i relationen kan urvalet ändå anses vara lämpligt. Det kan även diskuteras ifall det är 

tillräckligt att endast intervjua en enda respondent från vardera företag för respektive relation 

då flera personer är involverade i dessa relationer.   
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5 Empiri 
 

Här presenteras den information som intervjuerna har genererat. Till att börja med beskrivs 

företagen som är involverade i de relationer som studerats. Dessutom beskrivs det av Atlas 

Copco utvecklade datasystem som används av företagen. Därefter redogörs för hur 

relationerna mellan dessa ser ut. Slutligen ges en beskrivning över de interorganisatoriska 

ekonomistyrningsmetoder som används i relationerna. 

 

5.1 Beskrivning av företagen och portalen 
 

Denna studie avser att undersöka hur ekonomistyrningen är utformad och hur den används i 

relationen mellan Atlas Copco och två av dess närmaste samarbetspartners. I figur 5.1 visas 

de företag som ingår i studien. De två samarbetspartnerna heter Hydroscand och Rexroth. De 

tjocka pilarna symboliserar relationen mellan Atlas Copco och dessa. I mitten av modellen 

finns en röd triangel som benämns portalen. Portalen är en plattform som används för att 

utbyta information mellan Atlas Copco och dess leverantörer. Utifrån denna bakgrund 

kommer först de olika företagen presenteras och därefter kommer portalen att beskrivas.  

 
Figur 5.1 – Översiktsfigur över de relationer som är studiens fokus. (Egen figur) 

5.1.1 Atlas Copco 

 

Atlas Copco är en koncern med cirka 30 000 anställda. Tillverkning sker i 20 olika länder och 

försäljning och uthyrning i 170 länder. Bolaget är börsnoterat på Stockholmsbörsen och ägs 

därför av ett stort antal aktieägare. Verksamheten består huvudsakligen av tre affärsområden. 

Dessa affärsområden är kompressorer och generatorer, gruv- och anläggningsutrustning och 

industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copcos affärsidé är att vara främst inom 
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utveckling, konstruktion, produktion och marknadsföring inom sina affärsområden. I Örebro 

där studien ägt rum har Atlas Copco sin största anläggning i Sverige. På denna anläggning 

arbetar cirka 1 300 anställda. Tre divisioner finns representerade i Örebro. Dessa benämns: 

Underground Rock Excavation (URE), Surface Drilling Equipment (SDE) och Rocktech. 

Samtliga divisioner ingår i affärsområdet gruv- och anläggningsutrustning. (Atlas Copco 

2010a) Då studien har genomförts med respondenter som arbetar inom URE-divisionen är det 

denna division som står i fokus för undersökningen. Hädanefter då Atlas Copco benämns 

syftar informationen endast till URE-divisionen om inget annat anges.  

 

5.1.2 Rexroth 

 

Rexroth är en underleverantör till Atlas Copco och ägs sedan 6-7 år tillbaka av Bosch. 

Boschkoncernen är en stor koncern med uppskattningsvis 270 000 – 280 000 anställda. 

Boschkoncernen ägs av en stiftelse och är därför inget aktiebolag. Verksamheten i koncernen 

är indelad i tre övergripande affärsområden. Dessa benämns: fordonsteknik, industriteknik 

och konsumtionsvaror/byggteknik. Majoriteten av affärsområdet industriteknik inom Bosch 

utgörs av Rexroth. Rexroth i sig är en egen koncern med cirka 34 000 anställda. 

Tyngdpunkten i tillverkningen i Rexroths europeiska verksamhet finns framförallt i Tyskland 

och Italien. Dock finns även tillverkning utanför Europa i USA, Brasilien, Kina, Japan och 

Australien. Rexroth beskrivs som ett teknikföretag med stor kunskap inom i industriteknik 

och mobilhydraulik.  Företaget har ett väldigt brett produktsortiment och kan allt som oftast 

lösa de tekniska krav och utmaningar som kunderna ställer, med flera olika teknologier. I 

Sverige arbetar cirka 1 000 personer på Rexroth. Huvudkontoret för Rexroth Sverige  ligger i 

Älvsjö och har cirka 300 anställda. (Rexroth 2010) Då studien har genomförts med en 

respondent som arbetar inom den svenska delen av Rexroth är det Rexroth Sverige som står i 

fokus för undersökningen. Hädanefter då Rexroth benämns syftar informationen till Rexroths 

verksamhet i Sverige om inget annat anges.  

 

5.1.3 Hydroscand 

 

Hydroscand är ett aktiebolag som inte är börsnoterat. Hydroscand har verksamhet i flera 

länder men Sverige är moderlandet. Cirka 50 % av Hydroscands totalt 600 anställda arbetar i 

Sverige. I Örebro finns en av företagets fabriker och kundcentra. Hydroscand i Örebro har 

cirka 80 anställda och runt 90 om bemanningspersonal räknas med. Företagets affärsidé är att 

montera och distribuera slang och ledningskomponenter från en kundnära och decentraliserad 

organisation. Anledningen till att fabriken finns i Örebro är för att de ska kunna hålla en god 

servicenivå för två av sina viktigaste kunder som har sin verksamhet i området. En av dessa 

kunder är Atlas Copco.  Det finns två produktionsenheter som är anpassade efter respektive 

kund men även en butik på anläggningen i Örebro, dessutom finns en del som ansvarar för 

eftermarknaden. (Hydroscand 2010) Då studien har genomförts med en respondent som 

arbetar inom Hydroscands Örebroverksamhet är det denna verksamhet som står i fokus för 

undersökningen. Hädanefter då Hydroscand benämns syftar informationen till Hydroscands 

verksamhet i Örebro om inget annat anges.  
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5.1.4 Portalen 

 

Hela beskrivningen av portalen som presenteras under denna del bygger på information som 

erhållits under intervjuerna med de två respondenterna på Atlas Copco. Atlas Copco har 

utvecklat ett verktyg där olika parametrar av samarbetet med leverantörerna mäts. Detta 

verktyg benämns i denna studie för portalen, då respondenterna benämner den så, men dess 

riktiga namn är egentligen supplier analysis. De olika måtten bygger på data som hämtas från 

Atlas Copcos affärssystem. De flesta måtten uppdateras kontinuerligt. Måttet ledtid, som 

kommer att beskrivas närmare lite senare, uppdateras dock månadsvis. Portalen är inte endast 

tillgängligt för personer som jobbar inom Atlas Copco. Även de leverantörer som omfattas av 

portalen kan ta del av informationen som distribueras. Dock har leverantörerna endast 

möjlighet att ta del av information som rör det egna företaget till skillnad från Atlas Copco 

som kan se alla sina leverantörer.  

 

Användaren av portalen kan använda olika typer av filter då denne gör sökningar. Till 

exempel kan sökningar göras över vilken tidsperiod som informationen skall avse. På samma 

sätt som det går att välja vilken tidsperiod som informationen ska avse kan användaren ställa 

in vilken nivå av leverantören informationen ska avse. Valmöjligheterna är här stora och en 

användare hos Atlas Copco kan med hjälp av olika inställningar inte enbart få information om 

hur en enskild leverantör presterar. De kan även få information på en mer övergripande nivå 

om samtliga leverantörer eller endast en grupp av leverantörer. Det är även möjligt att i detalj 

analysera hur en leverantörs olika produktionsanläggningar presterar. På ännu lägre nivå kan 

även sökningar göras över ett specifikt artikelnummer men även över de artiklar som är 

viktigast för verksamheten på Atlas Copco. Det är i portalen även möjligt att studera det totala 

antalet ordrar, en specifik order eller en enskild orderrad.   

 

Portalen består som sagt av ett antal mått som samarbetet bedöms efter. De mått som både 

Atlas Copco och dess leverantörer kan ta del av presenteras närmare här. Det är viktigt att 

betona att värdena på de mått som presenteras nedan inte har någon koppling till vare sig 

Hydroscand eller Rexroth utan det är endast illustrationer för att visa hur portalen ser ut för 

dess användare. 

    

Lagervärde och lageromsättningshastighet 

 

Ett av de mått som finns att titta på i portalen mäter hur stort värde av produkter som finns i 

Atlas Copcos lager från en specifik leverantör. Detta mäts i svenska kronor.  Dessutom finns 

ett mått som heter lageromsättningshastighet. Måttet visar hur många gånger lagret omsätts 

per år. Värdena kan följas för varje månad ett antal månader bakåt i tiden. I figur 5.2 ges ett 

exempel på hur lagervärde och lageromsättningshastighet presenteras i portalen i form av ett 

diagram. I detta diagram illustreras båda måtten på en och samma gång. De blåa staplarna 

visar lagervärdet och de orangea visar lageromsättningshastigheten. 
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Figur 5.2 – Visar hur stort lagret av en enskild leverantör är hos Atlas Copco samt hur 

många gånger lagret omsätts per år för leverantören. (Källa: Atlas Copco 2010c) 

Leveransprecision 

 

Leveransprecision är ett mått som visar i vilken grad leverantören levererar sina varor till 

Atlas Copco i tid. Atlas Copco har här som krav att 95 % av alla leveranser ska vara i tid för 

att leverantören kan anses som godkänd. En leverans är godkänd om den ankommer inom 

intervallet två dagar innan till två dagar efter det förutbestämda leveransdatumet. I figur 5.3 

ges ett exempel på hur leveransprecision presenteras i portalen i form av ett diagram. De 

orangea staplarna representerar hur stor del av varorna som inkommit i rätt tid. För att 

leverantören ska vara godkänd skall de orangea staplarna nå högre än den blå linjen. De 

ljusblåa staplarna representerar hur stor del av varorna som kommit mer än två dagar för 

tidigt. De röda, mörkblåa och gråa staplarna representerar hur stor del av varorna som kommit 

in 3-8, 9-15 eller mer än 15 dagar för sent.  
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Figur 5.3 – Illustration över hur bra en leverantör är på att leverera i tid, dessutom visas 

målet som leverantören ska sträva efter i form av den blå linjen. (Källa: Atlas Copco 2010c) 

 

Ledtid 

 

Ledtiden mäts för de komponenter som Atlas Copco beställer av sina leverantörer.  Atlas 

Copcos krav och målet för leverantörerna är att de maximalt får ha en ledtid 10 arbetsdagar 

från det att leverantören ordererkänner beställningen till att den ankommer till Atlas Copco. I 

figur 5.4 visas ett exempel på hur ledtiden presenteras i portalen i form av ett diagram. Till 

skillnad från de övriga måtten uppdateras ledtiden månadsvis och då är det en viktad ledtid 

som presenteras. För att leverantören ska vara godkänd får de blåa staplarna inte överstiga den 

orangea linjen.  

 

 
Figur 5.4 – Visar hur lång ledtiden varit under olika månader och även det mål som är 

uppsatt för enskild leverantör i form av den gula linjen. (Källa: Atlas Copco 2010c) 
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Ordererkännande och responstid 

 

Det första av dessa mått visar i vilken omfattning leverantören ordererkänner de beställningar 

som görs av Atlas Copco. Atlas Copcos mål är att 100 % av alla order skall erkännas av 

leverantören. Det andra måttet visar hur snabbt leverantören ordererkänner de beställningar 

som görs av Atlas Copco. Kravet som Atlas Copco har på leverantören är att senast 

ordererkänna inom 0,6 dagar. I figur 5.5 ges ett exempel på hur ordererkännande och 

responstid presenteras i portalen i form av ett diagram. De blå staplarna representerar 

ordererkännande och de orangea representerar responstiden. För att vara godkänd ska de blå 

staplarna nå upp till den röda linjen medans de orangea inte får sträcka sig över samma linje. 

 

 

 Figur 5.5 – Visar vad målet för ordererkännande är och hur en leverantör presterat, 

dessutom går det att se mål för responstid och hur en leverantör presterat där, målet är den 

röda linjen. (Källa: Atlas Copco 2010c) 

 

PPM  

 

PPM (parts per million) är ett kvalitetsmått som används av Atlas Copco för att mäta kvalitén 

på de komponenter som leverantörerna levererar. För att en leverantör skall anses godkänd av 

Atlas Copco får ej fler än 2 500 stycken enheter utav en miljon enheter som levereras vara 

felaktiga. I figur 5.6 visas ett diagram som är hämtat från portalen. För att leverantören skall 

vara godkänd får inte den blå stapel överstiga den orangea linjen.  
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Figur 5.6 – Måttet i figuren visar hur många produkter per miljon som är felaktiga och den 

raka gula linjen markerar målet för en leverantör. (Källa: Atlas Copco 2010c) 

 

Reklamationer 

 

Reklamationer är ett mått som visar hur stor del av de inköpta enheterna som reklameras. 

Målet som Atlas Copco kräver att leverantören skall uppfylla är att andelen reklamationer inte 

får överstiga 0,5 % av det totala antalet enheter som levererats. I figur 5.7 ges ett exempel på 

hur reklamationsärenden presenteras i portalen i form av ett diagram. Det framgår inte på 

skalan till vänster men målet som utgörs av den svarta linjen är satt till 0,5 %. De blå 

staplarna får ej överstiga den svarta linjen för att leverantören skall vara godkänd.  

 

 
Figur 5.7– Figuren visar hur många reklamationsärenden en leverantör fått av kunden i 

procent av det totalt levererade. (Källa: Atlas Copco 2010c) 
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Antal orderrader 

 

Antal orderrader är ett mått som beskriver hur mycket Atlas Copco beställer varje månad från 

leverantören. Antalet order är inte att likställa med antalet orderrader då varje enskild order 

kan innehålla mer än en orderrad. I figur 5.8 ges ett exempel på hur antalet orderrader 

presenteras i portalen i form av ett diagram. 

  

 
Figur 5.8 – Illustration över hur många orderrader en leverantör har för varje månad från 

Atlas Copco. (Källa: Atlas Copco 2010c) 

 

QPI 

 

QPI (quality performance index) är ett betyg som leverantören erhåller. Betyget baseras på tre 

av de mått som beskrivits tidigare. De tre mått som betyget bygger på är leveransprecision, 

PPM och reklamationer. Leverantören klassificeras på en skala mellan A till D och värdet 

baseras på de senaste 6 månadernas prestationer. I figur 5.9 ges ett exempel på hur QPI 

presenteras i portalen i form av ett diagram.  För att få minst A i betyg måste leverantören 

uppfylla följande kriterier: Reklamationer får ej överstiga 1 %, leveransprecisionen måste 

vara minst 95 %, PPM värdet får ej överstiga 5 000. För att istället få minst B i betyg måste 

leverantören uppfylla följande kriterier: reklamationer får ej överstiga 3 %, 

leveransprecisionen måste vara minst 90 %, PPM värdet får ej överstiga 8 000. För att bli 

klassad som en C-leverantör måste leverantören minst uppfylla följande kriterier: 

reklamationer får ej överstiga 6 %, leveransprecisionen måste vara minst 75 %, PPM värdet 

får ej överstiga 12 000. Det sämsta betyget, D, får leverantören om: andelen reklamationer 

överstiger 6 %, leveransprecision är sämre än 75 % och PPM värdet överstiger 12 000.  

 

 

 



 

 

42 

 

 
 

Figur 5.9 – Denna figur visar vilken klassificering en leverantör har sett till den senaste 

sexmånadersperioden. (Källa: Atlas Copco 2010c) 

 

En leverantör som kan kategoriseras som en A-leverantör uppfattas som en mycket bra 

leverantör och kan erhålla priser och utmärkelser samt rekommenderas som leverantör till 

andra divisioner inom Atlas Copco-koncernen. Om leverantören kategoriseras som en B-

leverantör ligger de precis under gränsen för A och stör inte Atlas Copcos verksamhet i någon 

större utsträckning. De får inte lika god resumé som A-leverantörerna. Vidare vill Atlas 

Copco att B-leverantören ska visa upp en plan för hur de ska kunna bli en A-leverantör. En 

leverantör som kategoriseras som C-leverantör ges en uppmaning av Atlas Copco att 

förbättringar behövs. Leverantören måste då visa en plan för hur de ska förbättra sig till B-

leverantör eller A-leverantör. Har leverantören hamnat längst ned på skalan och är en D-

leverantör ges en varning. Om ingenting händer inom en snar framtid börjar Atlas Copco 

arbeta med att avveckla leverantörssamarbetet. 
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5.2 Respondenternas uppfattningar om portalen 
 

5.2.1 Atlas Copco – Hydroscand  

 

De mått som tagits fram i portalen mäter olika aspekter av samarbetet mellan Atlas Copco och 

Hydroscand. Vissa mått uppfattas viktigare än andra. Vilka som är viktigast beror dock 

mycket på omständigheterna. Atlas Copco (2010b) uttrycker sig så här: 

  

”Jag skulle hålla leveransprecisionen och ledtiden som två höga mål, men detta beror lite på. 

Då vi står inför en volymökning blir ordererkännande väldigt viktigt för att ha koll på 

orderboken så att ingenting går fel. Vi måste också ha koll på kvalitén för även om vi får 

grejerna men att dessa är felaktiga så störs vår produktion. Även leveransprecisionen är 

viktig så att vi får grejerna då vi behöver dem. Ledtiden är inte alltid så viktig.  Lagervärdet 

är heller inte alltid så viktigt. Ibland kanske det ska gå upp. Om kapitalbindningen ökar 

samtidigt som omsättningen spelar det inte så stor roll” 

 

På Hydroscand anses mått som leveransprecision, ordererkännande och responstid vara 

viktiga. Kvalité är alltid viktigt för en leverantör. Hydroscand gör egna mätningar av 

reklamationer som är betydligt mer djupgående än de som Atlas Copco gör. PPM-måttet som 

Atlas Copco använder uppfattas inte alltid ge en rättvis bild över kvalitén. Hydroscand (2010) 

förklarar varför:  

 

”Alla mått i portalen stämmer inte så bra. Detta beror på att Hydroscand och Atlas Copco 

mäter innehållet i en order på olika sätt. Det som Atlas Copco kan definiera som en artikel 

kan enligt oss innehålla 100 stycken mindre artiklar. När Atlas Copco sedan mäter 

reklamationer är de däremot mer detaljerade.”  

 

På Atlas Copco medges att PPM-värdena för Hydroscand ibland skjuter i höjden på grund av 

denna orsak. Målen som de olika leverantörerna skall uppnå har bestämts av Atlas Copco. Ett 

mått som reklamationer har till exempel bestämts av Atlas Copcos kvalitetsavdelning. 

Ledtiden är dock ett mått som Hydroscand har haft inflytande över. Detta mål har utökats med 

någon extra dag för att Hydroscand ska kunna ha möjlighet att genomföra en bättre planering. 

Atlas Copco (2010b) 

 

På Hydroscand anses inte målen som bestämts av Atlas Copco vara för tuffa. Det kan dock 

vara svårt för Hydroscand att nå upp till målen då mätvärdena inte alltid ger en rättvis bild. 

Hydroscand (2010) anser att det vore bättre om Atlas Copco vara aktiva med att anpassa sina 

mål istället för att dessa alltid ligger på samma nivå. Han förklarar närmare:  

 

”Om en leverantör till exempel ligger på ett mätvärde på 75 % är det lite fel att ha ett mål på 

95 %. Istället borde Atlas Copco ta mer hänsyn till trenderna och få leverantörens värden att 

peka åt rätt håll så att värdena nästa månad istället till exempel ligger på 80 %. Efter det kan 

målet vara att leverantören skall förbättra sig med 10 % innan årets slut.”  
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På Atlas Copco finns en funktion i portalen som kallas early warnings. Här visas en signal 

ifall det finns några problem hos leverantören. Indikatorn illustreras som ett trafikljus som 

antingen visar rött, gult eller grönt ljus. Om det är grönt ljus är allt som det ska men om 

trafikljuset visar på gult eller rött finns olika åtgärder att ta i bruk. Atlas Copco (2010b) 

 

Om Atlas Copco upptäcker att Hydroscand får problem med någonting i sin verksamhet 

kontaktas Hydroscand av Atlas Copco. Detta görs ofta av en strategisk inköpare på Atlas 

Copco. Efter att kontakt upprättats förs en diskussion om orsaker till problemen och 

eventuella åtgärder för hur de ska lösas. Då ett problem uppstår hos Hydroscand kontaktas 

ofta Atlas Copco och informeras om situationen redan innan måtten i portalen hinner ge 

utslag. Ibland beror dåliga värden på den mänskliga faktorn då någon har knappat in felaktig 

data i systemet. Hydroscand (2010) 

 

QPI- värdet som är en sammanställning av tre av de viktigaste måtten (leveransprecision, 

PPM och reklamationer) ger Atlas Copco en översiktlig bild av varje leverantör. Atlas Copco 

(2010b) förklarar hur QPI- värdet kan tolkas: 

 

”QPI-värdet ger inte alltid en bra bild över leverantören. Även de bästa leverantörerna kan 

ibland få dåliga QPI-värden. Om varor kommer in 1-2 dagar för sent är det inte säkert att det 

stör produktionen nämnvärt. Ibland kan det till och med vara att föredra att allt material inte 

kommer i en stor klump.” 

 

Då PPM-måttet som utgör en del av QPI-värdet inte alltid stämmer får detta följden att QPI 

värdet indikerar på låga värden. De som på Atlas Copco har mycket kontakt med Hydroscand 

vet om detta. Men för andra personer inom Atlas Copco koncernen är det inte säkert att detta 

tydliggörs.  Hydroscand (2010) berättar vad han anser om detta: 

 

”Om anställda högre upp i Atlas Copco går in och kollar finns risken att vi uppfattas som en 

dålig leverantör. I så fall känns det inte så roligt.” 

 

5.2.2 Atlas Copco - Rexroth 

 

Angående de mått som finns i portalen säger Atlas Copco (2010a) följande: 

 

”Alla mått är viktiga i sig och på Atlas Copco har vi inte sagt att något speciellt mått skall 

vara viktigare men ledstjärnor är ändå leverantörens kvalitets- och leveransduglighet. Vi 

tittar även på andra saker än måtten i portalen då vi bedömer våra leverantörer.” 

 

På Rexroth anses leveransprecisionen vara ett av de mått som används mest. Även 

kvalitetsmåtten PPM och reklamationer anses viktiga eftersom dålig kvalité ofta innebär stora 

kostnader. Ledtider anses också viktiga eftersom Rexroth ständigt arbetar med att förkorta 

ledtiderna.  Detta mått hänger dock ofta ihop med den rådande konjunkturen och är därför inte 

alltid helt enkelt att styra över. Eftersom de båda samarbetspartnerna har en så kallad full 

EDI-uppkoppling (vad som menas med detta kommer förklaras närmare senare i 
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empirikapitlet) förutsätts alla ordrar erkännas automatiskt. Om detta inte sker beror det 

antagligen på något tekniskt fel.  (Rexroth 2010) 

 

Målen för de olika mått som finns i portalen bestäms av Atlas Copco. Rexroth (2010) berättar 

vad han tycker om detta: 

 

”Målen som Atlas Copco bestämt är rimliga. Frågan är hur många leverantörer som ständigt 

kan ligga på den nivån. Rexroths egna mål ligger ungefär på samma nivå.” 

 

Börjar måtten visa dåliga siffror för en leverantör sätter sig ansvarig på Atlas Copco ned med 

denna leverantör för att diskutera orsaker till detta. Där kontrolleras statistik som Atlas Copco 

har med den statistik som leverantören har för att se om båda företagen ser ett problem. 

Därefter undersöks vad som kan göras för att måtten ska bli positivare igen och sedan görs 

kontinuerliga uppföljningar för att kunna se eventuella förbättringar och om de mål som satts 

upp nås eller om problem kvarstår. (Atlas Copco 2010a) 

 

På Rexroth anses portalen vara ett användbart verktyg. Rexroth (2010) säger följande: 

 

”Jag tycker själv att portalen är ett rätt grymt verktyg som Atlas Copco tagit fram. Det finns 

så många olika parametrar som man kan studera närmare. Jag tror QPI är ett bra mätetal 

för Atlas Copco men i vårt kontinuerliga arbete är det kanske inte det vi fokuserar mest på. Vi 

tittar dock väldigt mycket på informationen i portalen.” 

  

Atlas Copco (2010a) har följande att säga om de mått som finns i portalen.  

 

”De mått som mäts ger en delmängd av samarbetet, det finns även kvalitativa aspekter som 

systemet inte fångar upp . Portalen avslöjar till exempel inget om hur bra leverantören är på 

att lyssna på oss eller hur duktiga de är på att svara på E-post. Har en leverantör bra kvalité 

och precision på sina produkter så brukar de andra faktorerna fungera bra. Har de generellt 

bra QPI-värde brukar det kvalitativa också fungera.” 

 

5.3 Relationerna mellan samarbetspartnerna 
 

Efter presentationen av företagen och beskrivningen av portalen kommer här relationerna som 

står i fokus att beskrivas närmare. Som figur 5.10 visar är det relationen mellan Atlas Copco 

och Hydroscand samt relationen mellan Atlas Copco och Rexroth som kommer att beskrivas 

nedan.     
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Figur 5.10 – Illustration över vilka relationer som står i fokus i studien. (Egen figur) 

 

5.3.1 Atlas Copco - Hydroscand 

 

Samarbetet mellan Atlas Copco och Hydroscand har pågått sen 80-talet, Samarbetet inleddes i 

och med att Hydroscand köpte ett företag som Atlas Copco samarbetade med. Det som 

Hydroscand levererar till Atlas Copco är slang och ledningskomponenter och det är där som 

kärnkompetensen inom företaget finns. För att ge en bild av hur viktiga de produkter som 

Hydroscand levererar till Atlas Copco är, kan det nämnas att på en borrigg behövs det 

uppskattningsvis två kilometer slang. Till Atlas Copco levereras även kopplingar, ventiler och 

adaptrar.. (Hydroscand 2010) 

 

För Atlas Copcos del är Hydroscand en av de 10 största leverantörerna. Uppskattningsvis står 

Hydroscand för 2 - 2,5 % av de totala kostnaderna för inköpt material. Hydroscand anses av 

Atlas Copco vara en strategisk partner. Atlas Copco har alternativa leverantörer för de 

produkter som Hydroscand levererar men dessa leverantörer levererar inte alls i samma 

omfattning. Atlas Copco menar att alla leverantörer är utbytbara vilket även inkluderar 

Hydroscand. Atlas Copco fokuserar dock på att bygga en långvarig relation med Hydroscand. 

Det finns andra leverantörer som gärna skulle vilja ta över Hydroscands position som 

strategisk leverantör men så länge samarbetet fungerar bra finns det ingen anledning. Det 

skulle kräva mycket tid och kraft att bygga upp en liknande relation med en annan leverantör. 

(Atlas Copco 2010b) 

 

Hydroscand uppskattar att Atlas Copco är dess viktigaste kund men det finns även ett par 

andra kunder som är mycket viktiga För Hydroscand skulle en förlust av Atlas Copco som 

kund innebära stora nedskärningar. Uppskattningsvis skulle 40 anställda förlora jobbet. På 
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lång sikt skulle företaget antagligen överleva men på kort sikt hade det blivit tufft. 

(Hydroscand 2010) 

 

5.3.2 Atlas Copco & Rexroth 

 

Atlas Copco och Rexroth har haft ett samarbete sedan mitten av 70-talet. Rexroth har under 

denna tid försett Atlas Copco med kolv- och axialpumpar men även ventiler och 

hydraulkomponenter. Rexroth är en av Atlas Copcos tre största leverantörer inom hydraulik 

och klassas som en strategisk partner. (Atlas Copco 2010a) 

 

För Rexroths del är hela Atlas Copco-koncernen en av företagets 5 största kunder. Atlas 

Copcos URE-division står för en betydande del av hela Atlas Copco-koncernens inköp av 

Rexroths produkter. Eftersom Rexroth har stor kompetens inom sitt affärsområde vänder sig 

Atlas Copco till dem om de är i behov av produkter med speciella egenskaper. Rexroth kan då 

ofta tillgodose dessa behov antingen själva eller med hjälp av sina underleverantörer eller 

samarbetspartners. (Rexroth 2010)   

 

För Atlas Copcos del finns alternativa leverantörer som kan leverera liknande produkter. 

Dock anser Atlas Copco att samarbetet med Rexroth fungerar bra och då problem uppstår går 

det alltid att föra en diskussion över hur problemen kan lösas. Det krävs dessutom ett 

omfattande arbete för att byta ut en betydande leverantör. Det skulle också ta lång tid att 

bygga upp ett lika stadigt förhållande med en ny leverantör som det som existerar mellan 

Atlas Copco och Rexroth. (Atlas Copco 2010a) 

 

För Rexroths del vore det synd om Atlas Copco valde att avsluta samarbetet, men Rexroth är 

så pass stort att det inte skulle innebära någon risk för företagets överlevnad. (Rexroth 2010)  

  

5.4 Interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder mellan 

samarbetspartnerna 
 

5.4.1 Atlas Copco - Hydroscand 

 

Då Hydroscand är klassad som en strategisk partner får de ta del av mer information från 

Atlas Copco än andra leverantörer som inte har ett lika nära samarbete. Atlas Copco ger 

Hydroscand prognoser på hur många riggar respektive fordon de räknar med att bygga den 

närmaste perioden. Denna information är egentligen konfidentiell men de viktigaste 

leverantörerna, vilka Hydroscand räknas som, får ta del av detta. Dock informeras inte 

Hydroscand exakt vilken typ av fordon som ska byggas utan de får endast ta del av det totala 

antalet enheter. (Atlas Copco 2010b) Hydroscand använder sedan sin historik för att på bästa 

sätta få en rättvisande prognos för de kommande månaderna. Hydroscand är beroende av bra 

prognoser då de har långa ledtider på material. I gengälld visar Hydroscand även Atlas Copco 

vissa delar i sin tillverkning som de inte låter vissa andra kunder ta del av. (Hydroscand 2010) 

Hydroscand har dessutom en öppen redovisning vad gäller prissättningen på komponenter då 
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de redovisar vad som ligger till grund för prissättningen. Atlas Copco ges även tillgång till de 

marginaler, tekniska krav och mål som Hydroscand har. Med hjälp av denna information kan 

de få en relativt god bild av Hydroscands ekonomiska situation. Förutom detta används 

portalen som beskrivits tidigare för att bedöma hur väl Hydroscand presterar som leverantör 

till Atlas Copco. Att portalen används är dock inget unikt för just relationen mellan Atlas 

Copco och Hydroscand då denna används till de flesta av Atlas Copcos leverantörer. (Atlas 

Copco 2010b) 

 

Hydroscand och Atlas Copco utvecklar inte produkter tillsammans i någon större 

utsträckning.  Då Atlas Copco ser ett behov som Hydroscand har möjlighet att tillgodose 

kontaktar Atlas Copco Hydroscand. Det kan till exempel vara fråga om en speciell typ av 

slang som ska vara extra tålig, eller att Atlas Copco vill ha sin logga på någon av dess 

komponenter eller att helt enkelt spola rent slangen innan den levereras. Hydroscand försöker 

att lösa dessa behov genom att undersöka marknaden om det finns några sådana produkter 

som de kan köpa in åt Atlas Copco. Om det inte finns kan de vända sig till en av sina egna 

leverantörer av slangar och be dem ta fram en ny slang som matchar de krav som Atlas Copco 

ställer. Denna process sköter Hydroscand själva och återkommer sedan med protokoll och 

testrapporter. Tester görs sedan tillsammans med Atlas Copco men utvecklingen i sig sköter 

Hydroscand helt själva. (Hydroscand 2010) Atlas Copco har ett mål att sänka de totala 

kostnaderna för affären med Hydroscand. Atlas Copco sätter dock inte upp några krav på att 

enskilda nyutvecklade produkter ska ha ett förutbestämt pris. De vet om att Hydroscand inte 

är billigast på marknaden men heller inte dyrast. Atlas Copco strävar efter att hitta en prisnivå 

som båda företagen mår bra av i längden. (Atlas Copco 2010b)  

 

Då Hydroscand är en strategisk leverantör som levererar mycket finns det ett intresse hos 

Atlas Copco att vara med och förbättra processer. Som nämndes strävar Atlas Copco efter att 

sänka de totala kostnaderna i affären till Hydroscand. Målsättningen är att totalkostnaderna 

för Atlas Copcos affär med Hydroscand skall minska med tre procent varje år. Tanken är att 

kostnadsminskningen ska uppnås genom att båda parter blir effektivare i sina processer. Att 

analysera processer och försöka förbättra dem är därför en viktig del för att dessa 

ansträngningar ska bli framgångsrika. För Atlas Copco innebär detta att de ibland till och med 

försöker effektivisera Hydroscands interna processer. Ett exempel på detta är då Atlas Copco 

ifrågasatte Hydroscands inköpspris på slang från sina leverantörer. Atlas Copco föreslog att 

en extern person skulle göra en analys av vilket pris som kunde vara rimligt. Finansieringen 

av detta arbete stod till en början Atlas Copco för. Efter att den externa personen utfört sitt 

arbete och kommit fram till vissa slutsatser var det upp till Hydroscand om de ville fortsätta 

arbetet. Eftersom Atlas Copco ursprungligen hade ett krav på Hydroscand att de skulle sänka 

sina kostnader fortsatte Hydroscand med detta arbete och betalade resterande del av de 

kostnader som krävdes. Resultatet blev att Hydroscand kunde sänka sina inköpskostnader 

med 15 % för slang, vilket var bra för båda parter. (Atlas Copco 2010b) 

   

Den information som Atlas Copco skickar till Hydroscand som rör prognoser skickas i regel 

via E-post. Sedan kan Hydroscand själva ta del av en prognos som uppdateras varje vecka via 

en internetbaserad kanal. En EDI-uppkoppling (Electronic Data Interchange) används för att 
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utbyta viss information mellan företagen. Just nu har webbaserad EDI-uppkoppling använts 

men en full EDI-uppkoppling mellan företagen är på väg att implementeras. Detta är en 

effektiviseringsåtgärd då det under 11 månader kan omfatta 50 000 orderrader. En sådan 

ansenlig mängd data innebär mycket knappande framför datorn som måste utföras manuellt 

av personal. Vid en full EDI-uppkoppling sker detta istället automatiskt vilket gör att 

personalen kan ägna sig åt andra viktigare uppgifter. Tanken är att denna fulla EDI 

uppkoppling ska hantera ordrar, ordersvar, ordererkännande, orderförändringar, 

leveransavisering och även fakturering, dock kommer inte prognoserna att skickas denna väg 

då denna funktion inte är inbyggd i systemet. (Atlas Copco 2010b) 

 

Regelbundna möten sker en gång i månaden där tekniska och logistiska lösningar diskuteras. 

De möten som sker har olika deltagare beroende på vad mötet behandlar men distriktschefen 

och teknikansvarig från Hydroscand är alltid med och från Atlas Copco är alltid deras 

strategiska inköpare närvarande. (Hydroscand 2010) Det finns personal på Atlas Copco som 

arbetar med reklamationer på Hydroscands produkter och där sker ett aktivt arbete ihop för att 

titta på vilka åtgärder som bör vidtas för att samma problem inte ska uppstå i framtiden. 

Hydroscands verksamhet är väldigt närbelägen Atlas Copcos verksamhet, vilket gör det 

enklare att träffas snabbt i mer informella möten. Förutom dessa möten sker även kontakt via 

telefon, E-post med mera. (Atlas Copco 2010b) 

 

5.4.2 Atlas Copco - Rexroth 

 

Eftersom Rexroth är en strategisk partner till Atlas Copco får Rexroth liksom Hydroscand ta 

del av mer information än leverantörer som Atlas Copco inte har ett lika nära samarbete med. 

Portalen, som tidigare beskrivits, används för att mäta olika aspekter i samarbetet. Alla Atlas 

Copcos leverantörer kan dock ta del av informationen, därför är detta inget unikt för 

samarbetet mellan Atlas Copco och Rexroth. Portalen används i viss utsträckning för 

informationsutbyte. Det handlar då framförallt om information om hur Rexroth bedöms av 

Atlas Copco. Utöver denna information får Rexroth ta del av prognoser från Atlas Copco. 

Rexroth tar emot prognoser från Atlas Copco på två sätt. Det första sker genom en dialog förs 

långt i förväg angående kapacitet för kommande kvartal. Dessa presenteras på möten eller 

skickas via E-post. Det andra sättet är att Rexroth själva när som helst kan gå in via en 

internetbaserad kanal för att se prognoser för kommande perioder. Dessa prognoser 

uppdateras en gång i veckan och det sker i början av varje vecka. (Atlas Copco 2010a) 

Prognoserna visar hur många riggar och fordon som Atlas Copco tror att de kommer att sälja. 

Detta underlättar produktionsplaneringen för Rexroth. Rexroth å sin sida delar med sig av 

information om eventuella bekymmer som de har i produktionen. De redovisar även vilket 

resultat vissa investeringar har gett. Sådan information ges endast till ett fåtal av de viktigaste 

kunderna, däribland Atlas Copco.  Information vad gäller prissättningen är inget som Rexroth 

delar med sig av till Atlas Copco.  (Rexroth 2010) 

 

Utvecklingen av vissa produkter sker i ett samarbete mellan Atlas Copco och Rexroth. De 

behov som Atlas Copco vill att Rexroth ska hjälpa dem med behandlas på återkommande 

möten där båda parter finns representerade. Information från dessa möten tas sedan vidare till 
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Rexroths produktutvecklare som arbetar vidare för att tillgodose Atlas Copcos specifika 

önskemål. (Atlas Copco 2010a) En produktutveckling för en specialanpassad produkt kan ta 

2-3 år från att den första kontakten tas till att den är klar. Intentionen är dock att kunna gör 

detta snabbare. Då det rör sig om att mer standardiserade produkter som ska modifieras för 

just Atlas Copco är det möjligt att korta ned tiden för produktutvecklingen. (Rexroth 2010) 

Atlas Copco arbetar utifrån ett totalkostnadsbegrepp som innebär att de hela tiden strävar efter 

att sänka totalkostnaden för hela affären med Rexroth. Detta kan göras genom att effektivisera 

vissa processer. De ger däremot inga direktiv om hur mycket en viss komponent får kosta då 

den är utvecklad. (Atlas Copco 2010a) Detta är från Rexroths sida förståeligt på grund av att 

om Atlas Copco skulle sätta 300 kronor som mål och Rexroth skulle lyckas utveckla en 

produkt för ett pris på 200 kronor är det lätt för Rexroth att sedan ta ut 300 kronor som var 

målet. (Rexroth 2010) 

 

Det finns inom Atlas Copco ett kontinuerligt arbete som syftar till att ständigt förbättra alla 

moment och processer som finns i verksamheten. Till exempel fokuserar Atlas Copco mycket 

på aspekter som exempelvis leveransprecision och kvalité. Ett system finns också där det lätt 

går att urskilja vad problemet är, vilken process som krånglar, och således blir det betydligt 

enklare att föra en dialog med leverantören för att lösa det aktuella problemet. (Atlas Copco 

2010a) Vad beträffar Rexroths interna processer analyseras dessa inte närmare av Atlas 

Copco. Att Rexroth ägs av Bosch kan vara en av anledningarna. Bosch är i hög grad 

processtyrt där det finns processer och normer för det mesta. Även om Atlas Copco inte 

lägger sig i och analyserar Rexroths processer önskar de ändå ibland ta del av information om 

verksamheten som Rexroth då själva presenterar. (Rexroth 2010) 

 

Som redan konstaterats används ett verktyg som av samtliga respondenter kallas portalen. 

Detta verktyg kan beskrivas som ett informationssystem som båda företag kan ta del av. 

Informationen som finns att tillgå i detta system ligger ofta till grund för diskussioner mellan 

företaget. Särskilt då någon aspekt i verksamheten inte fungerar som det är tänkt. (Atlas 

Copco 2010a) Ett annat system som används för att utbyta information mellan Atlas Copco 

och Rexroth är EDI. Atlas Copco och Rexroth använder sig av en så kallad full EDI. Detta 

innebär att information från Atlas Copcos system går rakt in i leverantörens system trots att de 

använder två olika affärssystem. Med hjälp av EDI skickas ordrar, ordersvar, 

ordererkännande, orderförändringar, leveransavisering och även fakturor automatiskt utan att 

någon anställd registrerar in data. (Rexroth 2010) 

 

Som tidigare nämnts sker kontinuerliga möten och detta anses ha mycket betydelse för att 

samarbetet ska fungera på ett bra sätt. Deltagare i möten är dels de personer som ansvarar för 

respektive kund och leverantör men även konstruktörer och andra anställda från företagen 

som är involverade i relationen. Förutom möten sker mycket av kommunikationen med hjälp 

av telefon och E-Post. (Atlas Copco 2010) På Rexroth betonas att de båda företagen är 

mycket lyhörda gentemot varandra och den kontinuerliga kommunikationen sker mellan de 

personer som är involverade i relationen. (Rexroth 2010)  
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6 Analys 
 

Utifrån den teoretiska modell som presenterades i slutet av kapitel 3 analyseras här empirin 

som studien genererat. Först analyseras relationerna mellan samarbetsparterna. Därefter 

analyseras ekonomistyrningens utformning och användning. Slutligen analyseras 

integrationen mellan samarbetsparterna. 

 

6.1 Relationen mellan samarbetspartnerna 
 

6.1.1 Atlas Copco & Hydroscand 

 

Då relationen mellan Atlas Copco och Hydroscand har existerat sedan 80-talet har de båda 

samarbetspartnerna under åren utvecklat en nära relation. Kunskapen och tilliten dem emellan 

har med tiden stärkts. I grunden utgörs en stor del av de produkter som Atlas Copco köper av 

Hydroscand av slang och ledningskomponenter. Dessa kan karaktäriseras som relativt 

standardiserade produkter. Atlas Copco köper en stor mängd av slang och 

ledningskomponenter av Hydroscand. Dessutom monteras även ofta hela slangsatser av 

Hydroscand innan de skickas till Atlas Copco. Det resurssamspel som äger rum mellan Atlas 

Copco och Hydroscand kan därför liknas med vad Araujo et al (1999) kallar för specificerat 

samspel. En del av slangen är specialanpassad för just Atlas Copcos behov. Slangen kan till 

exempel vara extra tålig, försedd med Atlas Copcos logga eller renspolad. Med tanke på detta 

kan även det som av Araujo et al. (1999) kallar tolkningssamspel identifieras mellan 

Hydroscand och Atlas Copco.  

 

På kort sikt är Atlas Copco i hög grad beroende av Hydroscand eftersom de komponenter som 

Hydroscand levererar är viktiga och används i många av Atlas Copcos produkter. Problem i 

Hydroscands verksamhet innebär problem i Atlas Copcos verksamhet. På lång sikt skulle 

dock Atlas Copco kunna byta till en annan leverantör. Det finns flera andra företag som skulle 

kunna leverera de komponenter som Hydroscand levererar. Ett byte av leverantör skulle dock 

innebära mycket arbete och det skulle ta lång tid för Atlas Copco att utveckla en lika nära 

relation till en ny leverantör som den relation som de har med Hydroscand. Hydroscand å sin 

sida är i hög grad beroende av Atlas Copco både på kort och på lång sikt, med tanke på att 

Atlas Copco är en av Hydroscands största och viktigaste kunder. En förlust av Atlas Copco 

som kund skulle innebära att en stor del av Hydroscands verksamhet i Örebro hade behövt 

avvecklas och många anställda hade förlorat sitt arbete. Utifrån ovanstående resonemang kan 

Hydroscand sägas vara mer beroende av Atlas Copco än vad Atlas Copco är beroende av 

Hydroscand. Relationen mellan de båda samarbetspartnerna kan således kategoriseras som en 

nära relation med lågt ömsesidigt beroende 

 

6.1.2 Atlas Copco – Rexroth 

 

Även relationen mellan Atlas Copco och Rexroth har existerat under lång tid och en nära 

relation har under denna tid utvecklats. Det förtroende och den kunskap som byggts upp 
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mellan dessa samarbetsparter under årens lopp är omfattande. De produkter som utbyts mellan 

Atlas Copco och Rexroth är framförallt hydraulikpumpar och ventiler. Dessa produkter kan 

anses vara relativt avancerade då de driver och styr hydrauliksystemen som används på Atlas 

Copcos produkter. Ibland modifierar eller utvecklar Rexroth produkter som är 

specialanpassade efter just Atlas Copcos önskemål. Atlas Copco är ofta aktiva i denna process 

och kontinuerliga möten mellan de båda samarbetspartnerna sker för att utvecklingen av 

produkterna ska bli framgångsrika. För att återigen göra en jämförelse med de resurssamspel 

som identifierats av Araujo et al (1999) kan samarbetet mellan Atlas Copco och Rexroth 

framförallt förknippas med specificerat samspel och tolkningssamspel. Även om ett utpräglat 

integrerat samspel är svårt att identifiera existerar ett sådant ändå i viss omfattning då Atlas 

Copco ofta är aktiva under utvecklingsprocessen av nya produkter i Rexroth.  

 

Rexroth är en av Atlas Copcos viktigaste leverantörer inom hydraulik. På kort sikt är Atlas 

Copco därför mycket beroende av Rexroth. Liksom i fallet med Hydroscand skulle Rexroth 

på längre sikt kunna ersättas med andra leverantörer men detta skulle kräva mycket arbete. 

Det skulle också ta lång tid att bygga upp ett lika välfungerande samarbete med en ny 

leverantör. Rexroth å sin sida ingår i en koncern som är minst lika stor som Atlas Copco-

koncernen. Med tanke på att Rexroth dessutom ingår i Bosch-koncernen blir Atlas Copco-

koncernen att betrakta som liten i jämförelse. Atlas Copco är visserligen en av Rexroths 

viktigaste kunder men Rexroth skulle klara sig bra även om samarbetet med Atlas Copco 

upphörde. Med utgångspunkt av detta resonemang kan Atlas Copco och Rexroth anses vara 

beroende av varandra i ungefär samma utsträckning. Därför kan relationen som existerar 

emellan Atlas Copco och Rexroth kategoriseras som en nära relation med högt ömsesidigt 

beroende.  

 

6.1.3 Sammanfattning relationstyper och resurssamspel 

 

För att sammanfatta vilken typ av relation som existerar mellan samarbetspartnerna som 

studien avser visas detta i figur 6.1. Atlas Copco och Rexroth är ungefär lika beroende av 

varandra medans Hydroscand är mer beroende av Atlas Copco än vad Atlas Copco är av 

Hydroscand. I relationen mellan Atlas Copco och Hydroscand förekommer både specificerat 

samspel och tolkningssamspel. I relationen mellan Atlas Copco och Rexroth förekommer ett 

specificerat samspel, tolkningssamspel och i viss utsträckning även ett integrerat samspel. 
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Figur 6.1 – Figuren illustrerar vilken typ av beroende och resurssamspel som Atlas Copco 

har med respektive samarbetspartner. (Egen figur) 

 

6.2 Ekonomistyrningens utformning och användning 
 

6.2.1 Utformning 

 

Chenhall & Morris (1986) modell beskriver ekonomistyrningens utformning. Fyra 

dimensioner som av författarna benämns som omfång, tidsrapportering, aggregering och 

integrering ligger till grund i denna modell. I detta avsnitt kommer de tre första dimensionerna 

att analyseras. Integrationsdimensionen kommer att analyseras separat under punkt 6.2.2. Som 

utgångspunkt för analysen av ekonomistyrningens omfång, tidsrapportering och aggregering 

står den portal och de prognoser som används i båda relationerna. 

 

Omfång 

 

Ekonomistyrningens omfång avgörs av vilken karaktär informationen har. Om informationen 

framförallt fokuserar på finansiell historisk information av den interna verksamheten kan 

ekonomistyrningen sägas ha ett litet omfång. Om informationen även har externa 

omständigheter och ickefinansiell information kan ekonomistyrningen anses ha ett medelstort 

omfång. Om ekonomistyrningen dessutom inkluderar information om sannolikheten för att 

olika händelser kommer att inträffa får omfånget anses vara stort. Chenhall & Morris (1985)  

 

I empirin har de mått som görs tillgängliga i portalen visats. Portalen används av Atlas Copco 

i relationerna med både Hydroscand och Rexroth. Sammanlagt rör det sig om tio stycken 
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mått. Av dessa är det endast lagervärdet som är av finansiell karaktär. Resterande nio mått är 

av ickefinansiell karaktär. De två måtten lagervärde och lageromsättningshastigheten rör 

endast Atlas Copcos interna verksamhet. De övriga måtten rör både Atlas Copcos och dess 

samarbetspartners verksamhet. Utifrån Atlas Copcos perspektiv är denna information av 

extern karaktär. Eftersom utgångspunkten för ekonomistyrningen i denna studie är relationen 

mellan samarbetspartnerna är dessa mått interna då samtliga avser just relationen mellan Atlas 

Copco och Hydroscand respektive Atlas Copco och Rexroth. Förutom portalen ger Atlas 

Copco både Hydroscand och Rexroth prognoser för hur många fordon och borriggar de 

planerar att tillverka. Detta kan karaktäriseras som information om sannolikheten att en 

händelse ska inträffa. 

 

Summerat tyder karaktären på måtten att omfånget är stort då ekonomistyrningen både 

innehåller icke finansiella mått och sannolikhetsbaserad information. Å andra sidan är måtten 

till antalet inte så många och det finns väldigt få finansiella mått och inga mått som relaterar 

till aspekter utanför relationen. Därför kan ekonomistyrningens omfång mellan både Atlas 

Copco och Hydroscand, samt Atlas Copco och Rexroth anses vara medelstort. 

 

Tidsrapportering   

 

Aktuell information ökar ekonomistyrningens förmåga att ge bra underlag och överblick över 

händelser och att tillhandahålla snabb feedback av beslut. (Chenhall & Morris 1986) En 

ekonomistyrning som sällan uppdateras och sällan genererar rapporter kan sägas ha en 

långsam tidsrapportering. Då ekonomistyrningen istället uppdateras kontinuerligt och det är 

möjligt att när som helst ta fram rapporter kan ekonomistyrningen istället sägas ha en snabb 

tidsrapportering. 

 

I portalen som används av Atlas Copco, Hydroscand och Rexroth uppdateras alla mått utom 

ledtiden löpande. Ledtiden uppdateras istället varje månad. De prognoser som Atlas Copco 

skickar till Hydroscand och Rexroth uppdateras varje vecka. I portalen är det alltid möjligt att 

ta del av väldigt aktuell information för alla mått utom ledtiden därför kan tidsapporteringen 

anses vara snabb. För prognoserna som uppdateras varje vecka är visserligen 

tidsrapporteringen något långsammare men summerat kan ekonomistyrningen mellan Atlas 

Copco och Hydroscand, samt Atlas Copco och Rexroth ändå anses vara snabb.  

 

Aggregering  

 

Ekonomistyrning kan tillhandahålla information på olika nivåer i verksamheten. Ju högre grad 

av aggregering ekonomistyrningen har desto bättre beslutsunderlag får användaren av 

informationen. (Chenhall & Morris 1986) Då det är möjligt att endast ta del av information 

över någon enstaka objekttyp på en övergripande nivå kan aggregeringen sägas vara låg. Om 

ekonomistyrningen däremot erbjuder information på flera olika objekttyper på flera nivåer 

kan aggregeringen sägas vara hög.  
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I portalen som används av Atlas Copco, Hydroscand och Rexroth kan användaren välja vilken 

tidsperiod informationen skall avse. Objekttyper som identifierats är leverantör, artiklar och 

order och detta illustreras i figur 6.2. 

 

 
 

Figur 6.2 – Figuren visar de identifierade objektstyperna och nivåerna i portalen. (Egen 

figur) 

 

Atlas Coco kan få information om samtliga leverantörer, en leverantörsgrupp, en enstaka 

leverantör och olika produktionsanläggningar hos en leverantör. Leverantören kan däremot 

enbart få information om sig själv och sina produktionsenheter. För objekttypen artikel kan 

information erhållas om de viktigaste artiklarna och för ett specifikt artikelnummer. För 

objekttyper order är det möjligt att få information om det totala antalet order en leverantör 

har. Det är även möjligt att få information om en enskild order och en i ordern enskild 

orderrad. För prognoserna är aggregeringsnivån däremot inte speciellt låg. Hydroscand och 

Rexroth får av Atlas Copco i prognoserna endast reda på hur många fordon och borriggar som 

kommer att tillverkas men inte hur många av varje typ av fordon eller borrigg.  

 

De objekttyper som identifierats är tre stycken. Det är möjligt att få information på en väldigt 

låg nivå på samtliga objekttyper. För prognoserna är aggregeringen däremot låg. Även om 

prognosernas aggregering är låg kan ändå ekonomistyrningen mellan Atlas Copco och 

Hydroscand, samt Atlas Copco och Rexroth sammantaget sägas vara hög med tanke på den 

detaljrikedom som finns i portalen.  

 

6.2.2 Integrering 

 

Atlas Copco & Hydroscand  

 

Öppen redovisning innebär att information som egentligen endast är avsedd för det egna 

företaget görs tillgänglig för samarbetspartners (Kajüter & Kulmala 2010). Atlas Copco och 
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Hydroscand utbyter information som egentligen är konfidentiell. Atlas Copco ger Hydroscand 

prognoser om hur många fordon och riggar som de planerar att bygga. Hydroscand å sin sida 

är öppna med vilka marginaler deras komponenter prissätts utifrån. Atlas Copco mäter varje 

leverantörs prestationer och redovisar dessutom detta med hjälp av portalen. På så vis får 

Hydroscand kontinuerligt en uppfattning om hur företaget bedöms av Atlas Copco. Prognoser, 

prissättningsmarginaler och prestationsmätning av leverantörer är alla exempel på 

internkänslig information som görs tillgänglig för samarbetspartnern. Med utgångspunkt från 

detta kan Atlas Copco och Hydroscand sägas använda öppen redovisning.   

 

Målkostnadskalkylering används i samband med utveckling av produkter. Målkostnads-

kalkylering används för att reduceras kostnader redan vid ritbordet. Genom att bestämma en 

målkostnad kan produkter som riskerar att bli för dyra undvikas. (Carlsson-Wall & Kraus 

2010) Atlas Copco ger inte Hydroscand några specifikationer om hur mycket en nyutvecklad 

eller modifierad produkt får kosta. Därför förekommer heller inte det som Carlsson-Wall & 

Kraus (2010) benämner som målkostnadskalkylering i relationen mellan Atlas Copco och 

Hydroscand. 

 

Att kontinuerligt arbeta för att sänka de totala kostnaderna och skapa effektivare processer är 

viktigt för att företag ska kunna förbli konkurrenskraftiga (Porter 1985). Att analysera, 

koordinera och försöka optimera kopplingar som är beroende av varandra även utanför det 

egna företaget är en ekonomistyrningsmetod som av Cullen & Meira (2010) benämns som 

analys av värdekedjan. I relationen mellan Atlas Copco och Hydroscand ges ett exempel på 

hur Atlas Copco uppmärksammade Hydroscand på att de gentemot sina leverantörer kunde 

sänka sina inköpspriser för slang. Ett annat exempel på hur Atlas Copco försöker få 

Hydroscand att effektivisera sina processer är att de arbetar med att upprätta en så kallad full 

EDI-uppkoppling. Detta skulle innebära att manuell inmatning istället skulle ske automatiskt. 

Förutom dessa exempel sker en kontinuerlig analys av Hydroscands processer som är viktiga 

för Atlas Copco. Exempel på detta är leveransprecision och kvalité. För att kunna utveckla de 

gemensamma affärerna och sänka totalkostnaderna genom att effektivisera de gemensamma 

processerna använder Atlas Copco och Hydroscand analys av värdekedjan.  

 

Ett effektivt informationsutbyte är viktigt för att samarbetet mellan samarbetspartners skall 

fungera. Ett sätt att effektivisera informationsutbytet är att använda integrerade 

informationssystem (Zhang et al. 2010) I relationen mellan Atlas Copco och Hydroscand 

används portalen för att redovisa viktiga aspekter av deras samarbete. Informationen i 

portalen bygger på information från Atlas Copcos affärssystem men görs tillgänglig för 

Hydroscand.  På ett liknande sätt görs Atlas Copcos prognoser tillgängliga för Hydroscand via 

en internetbaserad kanal. Förutom dessa system används en enklare form av EDI mellan 

samarbetspartnerna där Hydroscand manuellt måste föra in data i systemet, men 

förhoppningen är att användningen av EDI skall uppgraderas så att all information sköts 

automatiskt. Just EDI ges av Zhang et al. (2010) som exempel på ett integrerat 

informationssystem som används över företagsgränser av många företag men även portalen 

och prognossystemet kan definieras som integrerade informationssystem.   
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Atlas Copco & Rexroth  

 

Liksom i fallet med Hydroscand får även Rexroth ta del av prognoser över hur många fordon 

och riggar som Atlas Copco avser att bygga. Rexroth har liksom Hydroscand även möjlighet 

att ta del av Atlas Copcos bedömning av hur samarbetet fungerar genom portalen där ett antal 

olika mått visar detta ur olika aspekter. Till skillnad från Hydroscand ger inte Rexroth Atlas 

Copco någon information över prissättningen av de produkter som Atlas Copco köper.  

Däremot ger Rexroth Atlas Copco information om vad vissa investeringar resulterat i. För att 

återkoppla till vad Kajuter & Kulmula (2010)  beskriver som öppen redovisning, kan Atlas 

Copco och Rexroth anses använda öppen redovisning för att underlätta samarbetet dem 

emellan. Den öppna redovisningen mellan Atlas Copco och Rexroth skiljer sig dock en aning 

från den öppna redovisning som används mellan Atlas Copco och Hydroscand med tanke på 

att Rexroth inte ger Atlas Copco någon information om prissättning. En orsak till detta kan 

vara att Rexroths beroende till Atlas Copco är mindre än Hydroscands beroende till Atlas 

Copco. 

 

Vid utveckling av produkter träffas representanter från både Atlas Copco och Rexroth i möten 

där Atlas Copcos behov diskuteras. Rexroth får inga direktiv över hur mycket en produkt får 

kosta att tillverka. Därför kan det som Carlsson-Wall & Kraus (2010) beskriver som 

målkostnadskalkylering inte heller sägas användas i relationen mellan Atlas Copco och 

Rexroth. Samma sak gällde för relationen mellan Atlas Copco och Hydroscand. 

Liksom andra företag i Boschkoncernen är Rexroth i väldigt hög grad ett processtyrt företag. 

Det innebär att genom att hela tiden ha effektiva processer har Rexroth möjlighet att förbli 

konkurrenskraftiga. Med tanke på att de redan har ett stort fokus på processer går Atlas Copco 

inte in och analyserar Rexroths interna produktionsrelaterade processer i någon högre 

utsträckning. Dock är Rexroths processer som omfattar samarbetet med Atlas Copco som till 

exempel leveransduglighet och kvalité ständigt föremål för analys.  I jämförelse med 

relationen mellan Atlas Copco och Hydroscand sker det som Cullen & Meira (2010) beskriver 

som analys av värdekedjan inte i samma omfattning i relationen mellan Atlas Copco och 

Rexroth. Dock sker det i viss omfattning. Den viktigaste anledningen till att det inte sker i 

samma utsträckning i denna relation beror förmodligen på att Rexroth redan har väl 

utvecklade interna processer.  

Liksom i relationen mellan Atlas Copco och Hydroscand används portalen som ett integrerat 

informationssystem mellan Atlas Copco och Rexroth. Även prognoser görs tillgängliga via en 

internetbaserad kanal. Atlas Copco och Rexroth har en fullt utbyggd EDI-uppkoppling vilket 

gör att all information överförs utan att först behöva läggas in manuellt som i fallet mellan 

Atlas Copco och Hydroscand. Utifrån Zhang et als. (2010) beskrivning kan portalen, 

prognossystemet och EDI definieras som interorganisatoriska informationssystem. 
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6.2.3 Användning       

 

Informationen som ekonomistyrningen genererar kan användas till olika uppgifter. Simon et 

al. (1954) identifierar tre huvudsakliga uppgifter: Dessa är ansvarsstyrning, stödja 

beslutsfattande och att rikta uppmärksamhet.  

 

För många av de mått som finns i portalen finns vissa mål uppsatta som Hydroscand och 

Rexroth helst ska uppfylla. Exempel på mått med mål är leveransprecision, PPM, 

reklamationer, ledtid, ordererkännande, responstid. Detta gäller även QPI- måttet, som 

egentligen är en sammanslagning av leveransprecision, PPM och Reklamationer.  På många 

sätt påminner detta om ansvarsstyrning. Thorén (1995) menar att efter att ansvaret tydliggjorts 

görs en uppföljning och att den ansvarige sedan får stå till svars om uppföljningen visar att 

denne inte fullgjort sitt ansvar. Han menar också att för att ansvarsstyrning skall vara effektiv 

bör den som är ansvarig få vara med och förhandla om målen. Förutom ledtiden där 

Hydroscand fått visst inflytande har alla mål i portalen bestämts av Atlas Copco. Detta tyder 

på att ekonomistyrningens huvudsakliga syfte inte är att användas till ansvarsstyrning.  

För samtliga respondenter är måtten leveransprecision PPM och reklamationer mycket 

viktiga. Dels för att dessa ligger till grund för QPI-värdet, som i sin tur påverkar 

leverantörsbetyget, men kanske framförallt för att om leverantörerna inte sköter dessa 

aspekter är risken stor att Atlas Copco upplever störningar i sin produktion. 

Produktionsstörningar innebär ofta kostsamma konsekvenser.  I relationen mellan Atlas 

Copco och Hydroscand stämmer inte alltid PPM-värdet. Detta beror på att de två företagen 

definierar antalet levererade artiklar i en order på olika sätt. Detta innebär att 

ekonomistyrningen riskerar att bli ineffektiv. Att använda ekonomistyrningen till att rikta 

uppmärksamhet beskrivs av Thorén (1995). Han menar att informationen som hämtas från 

ekonomisystemet då används till är att ge alarmsignaler då något i verksamheten är fel. 

Informationen förmedlar då en signal om att någon del av verksamheten inte har utvecklats i 

enlighet med en viss kravnivå. På Atlas Copco finns en funktion som kallas early warning. 

Med utgångspunkt av en leverantörs QPI-värde ges en varningssignal ifall en leverantör får 

dåliga värden.  Samtliga respondenter menar att om ett mått i portalen, och då särskilt något 

av de tre viktigaste, plötsligt visar på en negativ förändring hör Atlas Copco av sig till 

leverantören för att ta reda på vad detta beror på. Med utgångspunkt av denna information kan 

användningen av ekonomistyrningen framförallt förknippas med att rikta uppmärksamhet.  

De prognoser som Atlas Copco förser både Hydroscand och Rexroth med rör hur många 

riggar och fordon som Atlas Copco kommer att tillverka. Utifrån detta kan sedan Hydroscand 

och Rexroth beräkna hur mycket kapacitet som behövs i sina produktionsanläggningar för att 

förse Atlas Copco med komponenter. Prognoserna fungerar som underlag för planering och 

kapacitetsutnyttjande. Om Atlas Copco står inför en större upp- eller nedgång måste 

Hydroscand och Rexroth rimligtvis ta beslut om att öka eller minska kapaciteten. Därför kan 

ekonomistyrningen mellan Atlas Copco och respektive leverantör inte bara sägas användas till 

att rikta uppmärksamhet utan även för att stödja beslutsfattning.     
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6.2.4 Sammanfattning ekonomistyrningens utformning, integrering och 

användning 

 

I matris 2 visas en sammanfattning över ekonomistyrningens utformning, integrering och 

användning i relationen mellan Atlas Copco och Hydroscand samt Atlas Copco och Rexroth  

Atlas Copco - Hydroscand Atlas Copco – Rexroth 

 

Utformning 

 

 Omfång – medelstort 

 Tidsrapportering – snabb 

 Aggregering – hög 
 

Integrering - hög 

 

 Öppen redovisning 

 Analys av värdekedjan  

 Integrerade informationssystem 
 

Användning 

 

 Rikta uppmärksamhet 

 Stöd för beslutsfattande 

 

Utformning 

 

 Omfång – medelstort 

 Tidsrapportering – snabb 

 Aggregering - hög 
 

Integrering - hög 

 

 Öppen redovisning 

 (Analys av värdekedjan) 

 Integrerade informationssystem 
 

Användning 

 

 Rikta uppmärksamhet 

 Stöd för beslutsfattande 

Matris2 – Interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder som används mellan Atlas Copco 

och dess samarbetspartners. (Egen matris) 

Matrisen visar att utformningen, integreringen samt användningen är mycket snarlik i de båda 

relationerna. Utformningens omfång är medelstort, tidsrapporteringen är snabb och 

aggregeringen är hög i båda relationerna. Integreringen är hög i båda relationerna och 

interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder som används är öppen redovisning, analys av 

värdekedjan och integrerade informationssystem. De interorganisatoriska ekonomistyrnings-

metoderna skiljer sig dock en aning mellan relationerna. Analys av värdekedjan är till 

exempel mindre utbredd i relationen mellan Atlas Copco och Rexroth jämfört med i 

relationen mellan Atlas Copco och Hydroscand. Ekonomistyrningen används i första hand för 

att rikta uppmärksamhet men den används även som stöd för beslutsfattande.   
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7 Slutsatser 
 

I detta kapitel besvaras den forskningsfråga som presenterades i kapitel ett. Slutsatserna 

bygger på den analys som gjorts av den insamlade empirin.  

 

Det går att konstatera att relationerna mellan Atlas Copco och de båda leverantörerna skiljer 

sig åt. I relationen mellan Atlas Copco och Hydroscand existerar två olika typer av 

resurssamspel: specificerat samspel och tolkningssamspel. I relationen mellan Atlas Copco 

och Rexroth existerar dessa två men i viss omfattning även ett integrerat samspel. 

Beroendeförhållandena skiljer sig också åt. Atlas Copco är inte lika beroende av Hydroscand 

som Hydroscand är av Atlas Copco. För Atlas Copco och Rexroth är beroendeförhållandet 

däremot ungefär lika stort.   

 

Trots att relationerna skiljer sig åt liknar ekonomistyrningens utformning och användning i 

hög grad varandra i de båda relationerna. Ekonomistyrningens utformning kännetecknas av ett 

medelhögt omfång då måtten till antalet är få men både har en ickefinansiell karaktär och där 

det även finns information om sannolikhet för att vissa händelser skall inträffa. 

Tidsrapporteringen är snabb då de flesta mått uppdateras kontinuerligt. Aggregeringen är hög 

då det går att få information på en mycket detaljerad nivå.  

 

Integreringen är också hög i de båda relationerna. Mellan Atlas Copco och Hydroscand utbyts 

känslig information. Atlas Copco ger Hydroscand prognoser för hur många riggar och fordon 

som kommer att tillverkas och hur Hydroscand bedöms som leverantör. Hydroscand förser 

Atlas Copco med information angående prissättning på de komponenter som levereras. Atlas 

Copco analyserar även processer i Hydroscands verksamhet. Mellan företagen används 

integrerade informationssystem. Detta inkluderar en portal där samarbetet med leverantören 

analyseras, en kanal där Atlas Copcos prognoser görs tillgängliga och ett EDI-system. EDI-

systemet är dock inte helt automatiserat. Atlas Copco ger även Rexroth information om hur de 

bedöms som leverantör och prognoser om kommande tillverkning. Rexroth ger däremot inte 

Atlas Copco någon information om prissättning på dess komponenter. Däremot får Atlas 

Copco information om vad vissa investeringar resulterat i. Atlas Copco analyserar även vissa 

av Rexroths interna processer men inte i samma utsträckning som hos Hydroscand. Samma 

typer av integrerade informationssystem som Atlas Copco använder med Hydroscand används 

även i relationen med Rexroth. Den enda skillnaden är att EDI-systemet mellan Atlas Copco 

och Rexroth är automatiserat.        

 

Informationen som ekonomistyrningen genererar används framförallt för att rikta 

uppmärksamhet och ge alarmsignaler ifall någon del av verksamheten hos leverantören 

försämras. Prognoserna används som stöd för att fatta beslut om produktionskapacitet för 

leverantörerna. 

  



 

 

61 

 

 

I likhet med tidigare forskning inom forskningsområdet visar denna studie att 

ekonomistyrningen i nära relationer är omfattande och bidrar till en hög integrering mellan 

samarbetspartnerna. Ur en aspekt skiljer sig dock resultaten angående utformning och 

integrering från studien med den tidigare forskningen. De empiriska artiklarna som 

presenterats i uppsatsens teoretiska del har visat att den interorganisatoriska 

ekonomistyrningen oftast är mer omfattande och har en högre integrering då relationen har en 

hög grad av ömsesidigt beroende mellan samarbetsparterna än vid relationer med en låg grad 

av ömsesidigt beroende mellan samarbetsparterna. Resultatet från studien visar dock att den 

interorganisatoriska ekonomistyrningen inte skiljer sig åt nämnvärt trots att det ömsesidiga 

beroendet är högre i den ena relationen jämfört med den andra. Dessa resultat visar på att 

beroendeförhållandet mellan samarbetsparterna inte nödvändigtvis påverkar ekonomi-

styrningen i lika stor omfattning som den tidigare forskningen velat framhäva. En orsak till att 

den interorganisatoriska ekonomistyrningen i relationerna inte skiljer sig nämnvärt trots att 

beroendet gör det kan bero på att Atlas Copco kategoriserar de båda samarbetspartnerna som 

strategiska partners och jobbar med dessa utifrån en snarlik strategi.  

 

Vad beträffar användningen av informationen som genereras från ekonomistyrningen visade 

de empiriska studierna i uppsatsens teoretiska del att informationen i framförallt relationer 

med en hög grad av ömsesidigt beroende användes för ansvarsstyrning. Denna studie visade 

dock på att ekonomistyrningen framförallt användes för att rikta uppmärksamhet och detta 

även i den relation där beroendet i hög grad var ömsesidigt. För att ytterligare utveckla 

ekonomistyrningen från att rikta uppmärksamhet i leverantörskedjan till att i högre grad 

fokusera på ansvarsstyrning krävs att Atlas Copco arbetar ännu mer individuellt med varje 

enskild samarbetspartner. Detta skulle framförallt vara aktuellt med de viktigaste 

samarbetspartnerna. Genom att utgå från samarbetspartnerns prestationer och tillsammans 

med denna arbeta mer aktivt med att bestämma och anpassa mål skulle effektiviteten och 

integreringen mellan samarbetspartnern och Atlas Copco med stor sannolikhet kunna 

förbättras ytterligare. 
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8 Vidare forskning 
 

I detta kapitel presenteras förslag på ytterligare forskning som skulle kunna vara intressant 

att undersöka i framtiden. 

 

Med tanke på att relationer mellan företag hela tiden utvecklas och att företag i allt högre 

utsträckning samarbetar med externa samarbetsparter förändras hela tiden behovet av 

informationsutbyte och kontroll över dessa verksamheter. Även om många studier genomförts 

de två senaste decennierna är fortsatt forskning inom interorganisatorisk ekonomistyrning 

mycket viktig för att följa de viktigaste förändringarna i denna utveckling och identifiera 

effektiva metoder.  

 

I uppsatsen har ett antal interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder identifierats mellan 

Atlas Copco och dess samarbetspartners. Det skulle vara intressant göra en ännu djupare och 

mer omfattande studie om hur dessa används och fungerar än vad som gjorts i denna studie.    

 

Ett av det ursprungliga syftet med denna studie vara att reda ut hur finanskrisen påverkat 

ekonomistyrningen i relationerna. Även om detta syfte kom att överges i denna studie vore 

detta ändå mycket intressant att undersöka detta närmare.   
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Bilaga 1A – Intervjufrågor till Atlas Copco 

 

Information om dig 

 

Namn? 

Befattning? 

År i företaget? 

Bakgrund? 

 

Information om Atlas Copco 

 

Företagets storlek? 

Affärsidé? 

Produkter/tjänster? 

 

 

Vi är mycket intresserade av ta del av rapporter från ekonomistyrningen som visar vilka typer 

av mått och objekt som ligger i fokus för samarbetet med kunden/leverantören. Vår intention 

är att använda rapportstommarna som utgångspunkt för vissa av de nedanstående frågorna De 

exakta siffrorna har vi egentligen inte något intresse för 

 

 

Relationen med leverantören 

 

 Hur länge har ni samarbetat med leverantören? Hur har detta samarbete sett ut? 

 Vad för typ av produkter/tjänster utbyter ni med leverantören? 

 Hur stor del av ert totala inköp utgörs av leverantören? 

 Har ni andra leverantörer för samma produkter/tjänster? 

 Uppfattar ni att leverantören har några specifika kompetenser, eller skulle det gå att 

byta ut dem mot någon annan? 

 

Användandet av interorganisatoriska redovisningsmetoder 

 

 Visar ni känslig information för leverantören som ni inte visar för andra leverantörer 

där samarbetet inte är lika omfattande. Vad för typ av information är detta i så fall? 

 Utvecklar ni produkter tillsammans? Hur fungerar i så fall utvecklingsprocessen? 

 Analyserar ni aktiviteter/processer för att hitta förbättringsmöjligheter? Hur görs detta 

i så fall? 

 Kan du beskriva den information ni har om leverantören? Hur kommer denna 

information fram och hur använder ni denna information? 

 

 

 



 

 

ii 

 

Interorganisatorisk ekonomistyrning 

 

 Vilka mått använder ni för att bedöma samarbetet med leverantören? 

 Hur tolkar ni måtten: vad är bra/dåligt?  

 Bestämmer ni villkoren för leverantören om vad som förväntas eller utvecklas dessa 

krav/önskemål i samarbete med leverantören? 

 Rapporterar leverantören data, hur frekvent i så fall och hur använder ni dessa data? 

 Vad ger måtten uttryck för? hur tolkar du innehållet i måttet? vad händer om måtten 

visar att något oförutsett hänt? vad händer om måtten visar att leverantören misskött 

sig? 

 Hur många kontaktpunkter har ni hos leverantören? det vill säga hur nära följer ni 

leverantören? Kan ni se på tjänstemannanivå, avdelningsnivå eller har ni mått som 

enhetligt omfattar alla kontaktpunkter? (Med kontaktpunkt menas t ex att olika 

produktionsflöden inom Atlas Copco har en kontaktperson eller att olika flöden har 

olika kontaktpersoner.) 

 

Finanskrisen  

 

 Vilka förändringar uppfattar du att finanskrisen har påverkat ert sätt att samarbeta med 

leverantören? 

  

o Kontaktpunkter 

o Frekvens   

o  Nya mätningar 

o  Informationsinsamling 

 

Tack för er medverkan. 
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Bilaga 1B – Intervjufrågor till leverantören 
 

Information om dig 

 

Namn? 

Befattning? 

År i företaget? 

Bakgrund? 

 

Information om företaget 

 

Företagets storlek? 

Affärsidé? 

Produkter/tjänster? 

 

 

Vi är mycket intresserade av ta del av rapporter från ekonomistyrningen som visar vilka typer 

av mått och objekt som ligger i fokus för samarbetet med Atlas Copco. Vår intention är att 

använda rapporterna som utgångspunkt för vissa av de nedanstående frågorna De exakta 

siffrorna har vi egentligen inte något intresse för 

 

 

Relationen med Atlas Copco 

 

 Hur länge har ni samarbetat med Atlas Copco? Hur har detta samarbete sett ut? 

 Vad för typ av produkter/tjänster utbyter ni med Atlas Copco? 

 Hur stor del av er totala försäljning utgörs av Atlas Copco? 

 Har ni andra kunder för samma produkter/tjänster? 

 

Användandet av interorganisatoriska redovisningsmetoder 

 

 Visar ni känslig information för Atlas Copco som ni inte visar för andra kunder där 

samarbetet inte är lika omfattande? Vad för typ av information är detta i så fall? 

 Utvecklar ni produkter tillsammans? Hur fungerar i så fall utvecklingsprocessen? 

 Analyserar ni aktiviteter/processer för att hitta förbättringsmöjligheter? Hur görs detta 

i så fall? 

 Kan du beskriva den information ni har om Atlas Copco? Hur kommer denna 

information fram och hur använder ni denna information? 

 



 

 

iv 

 

Interorganisatorisk ekonomistyrning 

 

 Vilka mått använder ni för att bedöma samarbetet med Atlas Copco? 

 Hur tolkar ni måtten: vad är bra/dåligt? 

 Bestämmer Atlas Copco villkoren för er vad som förväntas eller utvecklas dessa 

krav/önskemål i samarbete med er?) 

 Hur frekvent rapporterar ni in data till systemet och hur använder ni dessa data? 

 Vad ger måtten uttryck för? hur tolkar du innehållet i måtten. Vad händer om måttet 

visar att ni eller Atlas Copco misskött sig? 

 Hur många kontaktpunkter har ni hos Atlas Copco? Det vill säga hur nära följer ni 

Atlas Copco? kan ni se på tjänstemannanivå, avdelningsnivå eller har ni mått som 

enhetligt omfattar alla kontaktpunkter? (med kontaktpunkt menar vi t ex att olika 

produktionsflöden inom företaget har en kontaktperson eller att olika flöden har olika 

kontaktpersoner) 

 

Finanskrisen  

 

 Vilka förändringar uppfattar du att finanskrisen har gett upphov till på ert sätt att 

samarbeta med Atlas Copco? 

  

o Kontaktpunkter 

o  Frekvens   

o  Nya mätningar 

o  Informationsinsamling 

 

Tack för er medverkan 

 


