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Sammanfattning 
 

Titel:  Interorganisatorisk styrning av partnerföretag – 
en fallstudie av det svenska företaget EPiServer 

 
Seminariedatum:   2009-01-16 
 
Kurs:    FEEK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 
poäng 
 
Författare:    Linus Nertsberg, Max Rapp 
 
Handledare:    Olof Arwidi, Mikael Hellström 
 
Fem nyckelord:  EPiServer, Fallstudie, Interorganisatorisk styrning, 

Interorganisatoriska relationer, Partnerskap 
 
Syfte:  Denna studie avser att redogöra och förklara 

hur det svenska företaget EPiServer utövar 
interorganisatorisk styrning på sina 
partnerföretag. Studien syftar också till att bidra 
med ny kunskap om ett relativt utforskat ämne 
inom företagsekonomin. 

Metod:  Studie grundar sig på en kvalitativ fallstudie av 
det svenska IT-företaget EPiServer. Studiens 
primärdata erhölls via personliga intervjuer. 

Teoretiska perspektiv:  De teoretiska utgångspunkterna har varit Van 
der Meer-Kooistra & Vosselman modeller vilka 
behandlar interorganisatorisk styrning inom 
interorganisatoriska relationer.  

 
Empiri: Studiens empiri bygger på primärdata vilken 

inhämtades under intervjutillfället samt 
sekundärdata från EPiServers partnerkontrakt 
och relevant litteratur inom interorganisatorisk 
styrning.   

 
Resultat:  EPiServers möjligheter till styrning är begränsade 

av att de arbetar i ett nätverk av partners. Trots 
detta är de framgångsrika, genom framförallt 
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förtroendestyrning samt element av 
marknadsstyrning, i att utöva styrning på sina 
partners. 

 
 
 
 
 
  
 

Abstract 
 
Title:   Inter-firm control of partner companies - a case 

study of the Swedish company EPiServer 
 
Seminar date:   2009-01-16 
 
Course: FEKK01, Degree Project Undergraduate level in 

Business Administration, Undergraduate level, 15 
University Credits Points (UPC) or ECTS - Cr  

 
Authors:    Linus Nertsberg, Max Rapp 
 
Advisors:    Olof Arwidi, Mikael Hellström 
 
Five key words:  EPiServer, Case Study, Inter-firm control, Inter-

firm relationships, partnerships 
 
Purpose:  This study intends to describe and explain how 

the Swedish company EPiServer exercising inter-
firm control at its partner companies. The study 
also aims to contribute new knowledge of a 
relatively explored the topic in the business 
economy. 

 
Methodology:  This study is based on a qualitative case study 

of the Swedish IT company EPiServer. The study 
primary data was obtained through personal 
interviews. 

 
Theoretical perspectives: The theoretical starting points have been Van 

der Meer-Kooistra & Vosselman models which 
deal with inter-firm control in inter-
organizational relationships. 
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Empirical foundation: Empiric study is based on primary data which 
was collected during the interview and 
secondary data from EPiServer partner 
contracts and the relevant literature in inter-firm 
control. 

 Conclusions:  EPiServer’s ability to management control is 
limited by that they are working in a network of 
partners. Despite this are they successful, mainly 
through a trust based pattern as well as 
elements of a market based pattern of control, 
in managing their partners. 
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1. INLEDNING 

Så här beskriver de berömda forskarna Prahalad och Hamel förutsättningarna för 

ekonomistyrning i det moderna samhället:  

 

“As we careen from the machine age into the information age, the more questionable become the 

traditional practices and precepts of management. /…/ the boundaries are gone. The game has 

changed. The rule book is out-of-date.” (Hamel & Prahalad, 1996, s. 237-238)  

Ett tecken på denna förändring är att företag i allt högre utsträckning arbetar i nätverk.  

En del förklarar detta som en följd av dels globalisering vilket ökar konkurrensen mellan 

företag. Detta leder till att många företag väljer att skala ner sin organisation till dess 

kärnkompetenser för att bibehålla konkurrenskraft.  I takt med att smalare organisationer blir 

ännu smalare följer ett ökat samarbete mellan företag. Denna utveckling ökar behovet av 

styrning över företagsgränser. Än så länge är forskningen inom detta område relativt 

begränsad. Det är här denna uppsats tar vid, med en fallstudie av ett företag som bygger sin 

framgång på att arbeta i nätverk med andra företag och hur företaget lyckas styra nätverket 

mot sina affärsmål.  

1.1 Problembakgrund 

Historiskt har olika organisationsstrukturer uppkommit och formats utifrån samhällets 

teknologiska framsteg. Langfield-Smith & Smith (2003) hävdar att under det senaste 

årtiondet har funnits ett ökat intresse från företag och organisationer att organisera sig i 

nätverk eller andra så kallade interorganisatoriska relationer. Das & Teng (2001) förklarar 

fördelarna med att organisera sig inom nätverk genom att det möjliggör specialisering inom 

kunskapsintensiva områden vilket krävs för utvecklandet av komplexa produkter och tjänster. 

Detta resonemang stärks även av Otley (1994) som menar att allt fler företag fokuserar på 

utvecklandet av kärnkompetens samtidigt som de bryter upp i nätverk  

I takt med att nätverksrelationer har blivit mer förekommande har också svagheter 

uppenbarats. Projekt inom interorganisatoriska relationer har visat upp en högre grad av 

misslyckande än vad traditionella in-house tillvägagångssätt har gjort. Studier på 

interorganisatoriska relationer visar att bakgrundsfaktorerna till den ökade graden av 

misslyckande bottnade i svårigheter att utöva ekonomisk styrning på flera företag samtidigt 

som olika företags mål länkas ihop och goda relationer skulle upprätthållas (Langfield-Smith 
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& Smith, 2003). Denna problematik med ekonomisk styrning inom interorganisatoriska 

relationer visade att det behövs med kunskap interorganisatorisk styrning. 

Dekker (2000) framhåller problem med interorganisatorisk styrning som den främsta 

anledningen till att många interorganisatoriska relationer misslyckas. Även Langfield-Smith 

& Smith (2003) framhåller problem för interorganisatoriska styrningen mellan samarbetande 

företag. Trots att interorganisatoriska relationer blir allt vanligare har forskning inte 

uppmärksammat interorganisatorisk styrning i någon högre grad. 

Ett fåtal studier har gjorts, bland annat fallstudier inom bil- och tillverkningsindustrin 

(Cooper & Slagmulder, 2004) (Van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2000).  

Att interorganisatorisk styrning är outforskat väckte vårt intresse och vi beslöt att göra en 

fallstudie på ett framgångsrikt svenskt företag. Vi har valt att studera hur det svenska IT-

företaget EPiServer, som framgångsrikt har arbetat med partnerskap de senaste nio åren, 

arbetar med interorganisatorisk styrning.  

1.2 Problemformulering  

Det blir allt mer förekommande att företag arbetar i nätverk med andra företag. Forskning 

visar emellertid att företag vilka organiserar sig på detta sätt uppvisar högre 

misslyckandegrad än företag vilka arbetar in-house. Detta kan däremot motverkas genom att 

företaget aktivt arbetar med interorganisatorisk styrning. Van der Meer-Kooistra & 

Vosselman (2000) har utvecklat teoretiska modeller vilka visar hur olika styrningsstrukturer 

förekommer inom olika interorganisatoriska relationer.  

Som tidigare nämndes finns en avsaknad av tidigare forskning inom interorganisatorisk 

styrning inom partnerskap. Bortsett från Langfield-Smith & Smiths studie (2003) är 

forskningen inom interorganisatorisk styrning i IT-branschen begränsad, i synnerhet i 

Sverige. (Håkansson & Lind, 2007) Valet av fall är därmed passande då det innehåller flera 

element som efterfrågas av det företagsekonomiska forskningsfältet. Fallstudien görs på det 

svenska IT-företaget EPiServer, vilka framgångsrikt i ett flertal år använt sig av partners för 

att distribuera sina produkter, använder sig av interorganisatorisk styrning. 
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1.3 Syfte 

Denna uppsats avser att genom vald teoretisk modell beskriva och analysera hur EPiServer 

utövar interorganisatorisk styrning på sina partnerföretag.  

Följande frågor är av central betydelse för att uppnå uppsatsens syfte: 

• Hur utövar EPiServer interorganisatorisk styrning för att påverka sina partnerföretag? 

• Vilka styrningsstrukturer kännetecknar EPiServers styrning utifrån vald modell? 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsens empiriska material avgränsas fallföretagets svenska verksamhet. En anledning till 

det är att förhållandena är annorlunda i andra länder där företaget är verksamt. Därmed skulle 

slutsatsen i viss utsträckning eventuellt skilja sig länder emellan vilket skulle göra uppsatsens 

spretig.  

En ytterligare avgränsning som har gjorts är att endast företaget som utövar styrningen 

studeras. En studie som även skulle innefatta inhämtning av information från de styrda 

parterna skulle bli mer vida mer omfattande. Detta har att göra med det stora antalet styrda 

företag vilket föranleder att flera av dessa företag skulle behöva intervjuas för att generella 

slutsatser skulle kunna dras.   

Avgränsningar har gjorts utifrån att enbart ett företag kommer vara tillunderlag i denna 

fallstudie. Studien kommer därför inte göra generella slutsatser om hur styrning används 

inom nätverk och partnerskap. Detta var ett medvetet val från författarnas sida vilket grundar 

sig på uppsatsens metod och Meer-Kooistra & Vosselman teoretiska modeller.  
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2. METOD 

I detta avsnitt beskrivs och argumenteras för valet av den kvalitativa fallstudien som 

forskningsmetod samt den tematiserade halvstrukturerade intervjun vilka utgjorde 

tillvägagångssätt för inhämtade av studiens primärdata. Vidare redogörs även för 

analysmetoden meningskoncentrering och inhämtande av sekundärkällor.  

 2.1 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa forskningsmetoden syftar till att ge forskaren en mer djupgående förståelse 

för det valda problemet. Valet av den kvalitativa forskningsmetoden är lämplig utifrån 

uppsatsens syfte då den är av beskrivande karaktär. Holme & Solvang (1997) beskriver den 

kvalitativa forskningsprocessen utifrån att analysera och återge en så autentisk bild av 

verkligheten som möjligt. Detta skall ske genom en närhet till undersökningsobjekten samt 

beskrivningar av de rådande förhållanden där forskningen utförs. Valet av kvalitativ metod 

anses därför lämpligt i detta fall då den kan resultera i en djupare kunskap om hur EPiServer 

utövar interorganisatorisk styrning på sina partnerföretag.  Valet av den kvalitativa intervjun 

som tillvägagångssätt kan motiveras utifrån Kvale (1997) som förklarar den kvalitativa 

forskningsintervjun som ett samspel mellan två personer vilka samtalar och utbyter åsikter 

inom ett ämne av gemensamt intresse. Detta ställer krav på att intervjupersonerna är väl 

insatta inom ämnet för att kunna svara på intervjufrågorna på ett tillförlitligt sätt.  

2.2 Fallstudien 

Det som kännetecknar fallstudien, liksom den kvalitativa ansatsen, är viljan att undersöka ett 

speciellt fenomen i dess realistiska miljö eller sammanhang. Backman (1998) förklarat att 

valet av fallstudien ofta är kopplad till förståelse samt frågor som berör speciella processer 

exempelvis en organisation eller en företeelse vilket sedan utvecklas till fallet. Merriam 

(1994) förklarar fallstudien på ett liknande sätt och menar att fallstudien är frekvent 

förekommande i forskning då den syftar till att ge en bild och bidra till förståelse om olika 

problem och frågor. Fallstudien som metod enligt Backman (1998) är särskilt användbar i 

situationer där fenomenet är komplext. Genom att försöka förklara, förstå eller beskriva 

fenomenet skapas en bättre bild med fallstudien än med andra metoder. Fallstudien spelar 

också en viktig roll inom utvecklandet av kunskaper inom vissa områden. Merriam (1994) 

menar också att fallstudien är speciellt lämpad för att ge information och utvärdera speciella 

program. Nackdelar med fallstudien som forskningsmetod är att forskaren själv är det 

viktigaste instrumentet under insamlingen av data. Detta gör att forskaren måste förlita sig på 
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sin egen förmåga för att få fram relevant information utifrån studiens problemställning och 

syfte (Merriam, 1994). Eftersom valet av metod innebär en avvägning mellan fördelar och 

nackdelar ansåg författarna att fallstudie vara den metod vilken lämpade sig bäst för att 

undersöka hur EPiServer utövar interorganisatorisk styrning på sina partnerföretag. 

Fallstudien kan delas in i två kategorier deskriptiv och explorativ utifrån vilken ansats studien 

har. Om studien är av en beskrivande karaktär kommer fallstudien vara deskriptiv, och om 

uppsatsen är av förklarande och undersökande karaktär kommer fallstudien vara explorativ 

(Backman, 1998). Studie av speciell företeelse som en organisation eller ett program 

kategoriseras utifrån att ofta vara explorativa. Utifrån uppsatsens syfte och problemställning 

föll valet på en kvalitativ metod i form av personliga intervjuer. Bygger på studiens 

explorativa ansats att förklara hur EPiServer använder interorganisatorisk styrning på sina 

partnerföretag. Detta ansågs vara riktigt då uppsatsen utgår ifrån en företeelse, ett `fall´, som 

ska beskrivas och förklaras (Merriam, 1994) (Backman, 1998).   

2.3 Urval av intervjupersoner  

I den kvalitativa forskningsprocessen kan urvalet av intervjupersoner väljas utifrån mindre 

strikta kriterier än vad som gäller för den kvantitativa forskningen. Det kvalitativa urvalet är 

mer resultatinriktat vilket ställer krav på att de intervjuade förfogar över information som kan 

öka förståelsen och ge insikt utifrån studiens problemställning och syfte (Backman, 1998) 

(Holme & Solvang, 1997). Valet av intervjupersonerna Per Rask (produktchef, legalansvarig 

och grundare av EPiServers partnerprogram) och Daniel Maurer (säljchef) baserades på deras 

kunskaper och erfarenhet om EPiServer samt att de aktivt arbetar med EPiServers partners.  

2.4 Intervjun 

Denna uppsats utgår ifrån tematiserade halvstrukturerade intervjuer, något Kvale definierar 

som varken öppna samtal eller strängt strukturerade frågeformulär utan en rad teman och 

förslag till relevanta frågor. (Kvale 1997).  

Intervjuerna genomfördes vecka 51, tisdagen den 9 december 2008, i Stockholm på 

EPiServers huvudkontor i Kista. Kvale (1997) menar att genom en tydlig struktur inför 

intervjun är det viktigt att den intervjuade är införstådd i ämnet innan intervjun äger rum. 

Innan intervjuerna ägde rum skickades det därför ut ett brev (se bilaga 1) med e-post till 

intervjupersonerna innehållande syftet med uppsatsen samt en kortare presentation om de 

olika temaområdena vilka behandlas i intervjun. Det skapades då en intervjumall (se bilaga 2) 
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till intervjudeltagare vilket underlätta arbetsprocessen (Lantz 2007). Utgångspunkterna i 

denna intervjumall var de fem temaområdena med frågor vilka var relevanta för att besvara 

studiens syfte. På detta sätt gavs även möjligheten att ställa följdfrågor. Varje intervjutillfälle 

beräknades ta cirka en till två timmar. De hjälpmedel som användes under intervjun var 

diktafon och papper och penna. Kvale (1997) menar att de första minuterna av intervjun är 

viktiga för den fortsatta utgången av intervjun. Vi försökte därför skapa en fungerande dialog 

genom att lyssna uppmärksamt samt visa vårt intresse för vad den intervjuade sade, men 

också uppvisa en styrka i vilka frågor som vi ville att den intervjuade skulle besvara. Vid 

avslutandet av intervjun var vi också tydliga med att ge ett klart besked på att alla frågor var 

utredda och att intervjun kunde avslutas. Diskussionen avrundades sedan utan inspelning, för 

att skapa ett lättsamt avslut. Det utfördes även en kompletterande e-post intervju med Daniel 

Maurer den måndagen den 13 januari 2009. 

Intervjufrågorna delades in i olika teman, detta för att enklare kunna utläsa de svar 

undersökningen gett och för att få en mer övergripande beskrivning av svaren (Halvorsen 

1992). För att analysera respondenternas svar användes analysmetoden 

meningskoncentrering. Meningskoncentrering bygger på utvalda citat vilka anses viktiga för 

studiens. Meningskoncentrering syftar till att göra intervjun lättförstådd genom att ta bort 

upprepade svar samt de svar som är oväsentliga för studien (Kvale 1997). 

2.5 Insamling av sekundärdata 

Sekundärdata i form av relevant vetenskaplig litteratur- och artiklar inhämtas via 

bibliotekskatalogen LOVISA och det elektroniska biblioteket ELIN@Lund.  

2.6 Formalia 

Valet av källhänvisningsmetod för uppsatsen föll på Harvardsystemet vilket utgår ifrån 

löpande referenser i texten. Fördelarna med denna metod, jämfört med Oxfordsystemet vilket 

anger referenser i notsystem, är att läsaren direkt kan avgöra vilka källor som använts och 

därmed skapa ett bättre flyt i läsningen. Harvardsystemet används också i stor utsträckning 

inom samhällsvetenskapen och valet föll sig därför naturligt (Backman, 1998). 
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3. TEORI 

I detta avsnitt förklaras valet av Meer-Kooistra & Vosselman teoretiska modeller samt 

studiens teoretiska utgångsläge. 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 

Den klassiska definition av styrning av Robert Anthony från 60-talet, vilken många forskare 

senare har valt att citera, fokuserar i stor utsträckning på finansiell kontroll. Otley (1994) 

kritiserar denna definition av styrning och argumenterar för att den är alldeles för restriktiv 

och enbart fungerar inom stora hierarkiska organisationer. Dagens tendens att fokusera på 

kärnkompetenser och att ingå allianser med andra företag kräver en ny, bredare, definition 

vilken återger de verkliga förhållanden som företag verkar inom (Otley 1994).   

Ouchis definition av styrning, som det här arbetet utgår ifrån, är ställd i form av en fråga:  

“What are the mechanisms through which an organization can be managed so that it moves 

towards its objectives?” (Ouchi 1979, s. 833,)  

Ouchis definition är, i enlighet med Otleys resonemang, bred i den bemärkelsen att den inte 

begränsar sig till finansiell kontroll utan även innefattar icke-finansiell kontroll samt ger 

utrymme för olika styrningsstrukturer. Detta är förenligt med Van der Meer-Kooistra & 

Vosselman teorier vilka denna uppsats har som utgångspunkt.  

Definitionen är emellertid begränsad till styrning inom en organisation. Denna uppsats gör 

dock en öppen tolkning av detta och applicerar den därmed även på styrning mellan 

organisationer.  

3.2 Teoretisk bakgrund 
 

Det finns olika teoretiska modeller som förklarar interorganisatoriska förhållanden (se bland 

annat Williamson, 1991, Otley, 1994, Langfield-Smith & Smith, 2003, van der Meer-

Kooistra & Vosselman, 2000). Håkansson & Lind (2007) delar upp de olika teoretiska 

modellerna i två grupper: Marknadsbaserad ansats och organiserad strukturansats. 

(Håkansson & Lind, 2007) 
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Den marknadsbaserade ansatsen är bland annat baserad på transaktionskostnadsekonomiska 

teorier, TCE (Transaction-cost economics). TCE identifierar tre generella former av 

organisationsstrukturer - marknad, hybrid och hierarki (Williamson 1991). Vid ”marknad” 

sker en marknadstransaktion och vid ”hierarki” sker transaktionen inom företagets gränser. 

Den ”hybrida” formen förekommer när det rör sig om ett nära samarbete mellan två parter. 

Då rör det sig varken om en ren marknadstransaktion eller ren hierarkisk transaktion, utan om 

ett mellanting av dessa två. 

Specifika investeringar, frekvens av transaktioner och grad av osäkerhet skiljer 

transaktionskostnaden åt mellan de olika organisationsstrukturerna. Genom att jämföra de 

relativa kostnaderna kan man avgöra vilken organisationsstruktur som är mest ekonomisk. 

(Håkansson & Lind, 2007) (Williamson, 1991). Beroende på vilken organisationsstruktur 

som uppstår ger det upphov till olika former av styrning. (Håkansson & Lind, 2007). 

Den organiserade strukturansatsen har istället utgångspunkten att företag inte kan överleva 

som självständiga enheter utan är beroende av relationer till andra företag. En del av denna 

ansats består av resursbaserad teori där relationer betraktas som en resurs. Andra teorier inom 

denna ansats fokuserar på vikten av teknologiska system vid interorganisatoriska samarbeten 

(Håkansson & Lind, 2007). 

3.3 Tidigare empiriska studier 

Fallstudier som har gjorts inom interorganisatoriska förhållanden är i stor utsträckning 

fokuserade på så kallade binära förhållanden, det vill säga antingen på vertikala relationer 

inom en värdekedja eller horisontella relationer bland företag som riktar sig till samma 

kunder. Se bland annat (Dekker, 2004), (Langfield-Smith & Smith, 2003), (Van der Meer-

Kooistra & Vosselman, 2000). (Håkansson & Lind, 2007) 

Många av dessa studier poängterar vikten av tillit vid interorganisatoriska förhållanden. 

(Dekker, 2003, 2004; Langfield-Smith & Smith, 2003; Van der Meer-Kooistra & Vosselman, 

2000). ((Håkansson & Lind, 2007, s. 892) 

Det har även gjorts interorganisatoriska studier på nätverk, om än i begränsad omfattning. 

Till skillnad från studier på binära förhållanden undersöker dessa studier ett större nätverk av 

självständiga företag som har individuella relationer till varandra. (Håkansson & Lind, 2007).  
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3.4 Val av teoretisk modell 

Denna uppsats utgår ifrån en marknadsbaserad ansats. En av anledningarna till detta är att 

litteraturen inom organiserad strukturansats är begränsad, vilket har gjort det svårt att hitta en 

lämplig modell inom denna grupp. Den organiserade strukturansatsen har också en mer 

komplex karaktär, bland annat på grund av att den kräver en kartläggning av ett nätverk vilket 

kräver mycket empiriskt material. Detta fanns det inte utrymme för inom tidsramen för denna 

uppsats.  

Inom marknadsansatsen har vi valt van der Meer-Kooistra & Vosselmans modell (2000). 

Denna modell har en tydlig struktur vilket gör den lätthanterlig. Fokus på styrningsstrukturer 

(översättning av: ”management control patterns”) underlättar möjliggörandet av en analys 

samt ökar möjligheten att jämföra resultat med andra, tidigare eller framtida, studier.  

Vår uppsats undersöker en binär vertikal relation mellan fallföretaget och deras partners som 

hanterar återförsäljningen av deras produkter och licenser.  

3.5 Presentation av teoretisk modell 

Van der Meer-Kooistra & Vosselmans modell (2000) är framförallt baserad på 

transaktionskostnadsteorier och förtroendebaserade ansatser. Utifrån dessa två områden har 

de skapat en modell för olika styrningsstrukturer vid vad som inom 

transaktionskostnadsteorier benämns ”hybrida” styrformer, dvs när två företag har en 

kontraktsrelation med varandra. Enligt van der Meer-Kooistra & Vosselman (2000) finns det 

tre styrningsstrukturer: marknadsstyrning, byråkratisk styrning och förtroendestyrning 

(benämns market based control patterns, bureaucracy based pattern och trust based pattern). 

Vad som styr valet av dessa olika strukturer beror på olika förutsättningar (contingency 

factors): karakteristik för transaktionen, karakteristik för transaktionsmiljön och karakteristik 

för transaktionspartners.   

Relationen delas in i olika faser: kontaktfasen, kontraktsfasen och utförandefasen. Olika faser 

kan domineras av olika styrningsstrukturer.  

Van der Meer-Kooistra & Vosselmans (2000) utgångspunkt har varit outsourcing 

förhållanden mellan företag. Modellen antar det outsourcande företagets perspektiv. Vårt 

fallföretag ägnar sig åt partnerskap, men det är författarnas mening att modellen kan 

appliceras även på partnerförhållanden. I likhet med ett outsourcande företag lägger ett 

företag som ägnar sig åt partnerskap ut uppgifter på andra.  
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3.6 Styrningsstrukturer i transaktionens olika faser 

Van der Meer-Kooistra & Vosselman (2000) delar in en transaktion i tre olika faser: 

kontaktfasen, kontraktsfasen och utförandefasen. I kontaktfasen utövas styrning på de 

aktiviteter som innefattar att finna en lämplig partner. Kontraktsfasen handlar kring hur 

kontrakt tecknas upp. I ett kontrakt sätts regler upp som påverkar styrningen framöver. 

Kontraktet kan bland annat bestå av parters ansvar och auktoritet, utvärdering av aktiviteter 

och betalningsstruktur. I utförandefasen består styrningen dels av att kontraktet efterlevs. När 

nya förutsättningar dyker upp måste parterna ta ställning till detta och se till att aktiveter 

ändras. (van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2000) 

Enligt van der Meer-Kooistra & Vosselman (2000) kan de olika faserna domineras av 

antingen marknadsstyrning, byråkratisk styrning och förtroendestyrning.  

Vid marknadsstyrning är marknadsmekanismen dominant. Kontaktfasen är karakteriserad av 

budgivning från olika aktörer som tävlar om kontraktet. I kontraktsfasen läggs inte mycket tid 

ner på att skriva detaljerade kontrakt. Utförandefasen kan bestå av ytterligare 

budgivningsrundor där andra aktörer får möjligheten att lägga bud för att på så sätt sätta press 

på den redan kontrakterade parten. All nödvändig information ligger i priset och de olika 

parternas karakteristik påverkar inte valet av aktör. Som en del av styrningen ingår mätningen 

av en parts kvantitet och kvalitet av produkt eller tjänst och betalningen till denna part är 

direkt kopplad till mätningen.  

Vid byråkratisk styrning utgör normer, regler och standarder en viktig del. Genom 

övervakning, utvärdering och direktiv samt genom ett välutvecklat system för 

informationsflöde kan denna styrning möjliggöras. I kontaktfasen sätts omfattande kriterieval 

upp och formell budgivning används för att välja partner  

I kontraktsfasen skrivs detaljerade kontrakt. Betalning kommer att ske efter antingen 

realiserad output eller aktivitet. Utförandefasen karakteriseras av kontroll genom frekvent 

övervakning, prestationsmätningar och utvärderingar.  

Vid förtroendestyrning är förtroende den dominerande kontrollmekanismen. Enligt van der 

Meer-Kooistra & Vosselman (2000) finns det tre olika sorters förtroenden: 

kontraktsförtroende, goodwillförtroende och kompetensförtroende. Kontraktsförtroende är 

baserat på den ena partens tilltro till att den andra parten hedrar kontraktet.  
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Vid kompetensförtroende finns förväntningar på att teknisk- och chefskompetens finns. 

Kompetensförtroende för en part kan öka om denne köper kompetens eller investerar i 

kompetensutveckling. Även certifiering av kompetenser kan bidra till ökat 

kompetensförtroendet. En part kan skaffa sig kompetensförtroende för en annan part genom 

att vara aktivt involverad i dennes kompetensutveckling.  

Goodwillförtroende är baserat på att parter har ett öppet engagemang till varandra. Med detta 

menas att parterna är beredda att göra mer än vad som formellt förväntas av dem. Delade 

värderingar och normer kan bidra till att stärka detta förtroende. Goodwillförtroende kan 

utvecklas över tiden mellan två parter som har en kontraktsrelation.  

I kontaktfasen är valet av partner baserat på graden av förtroende. Detta förtroende kan 

antingen härstamma från vänskap, tidigare kontraktsrelationer eller från förtroendeingivande 

rykte. I kontraktsfasen skrivs inga detaljerade kontrakt eftersom relationen är socialt 

inbäddad. Kontrakten tar snarare formen av ramavtal. Betalning är inte direkt relaterad till 

output eller aktivitet. Styrningen är kulturbaserad. I utförandefasen utövas kontroll genom 

utveckling av kompetensförtroende och goodwillförtroende.  

 

TABELL 1 illustrerar hur de olika styrningsstrukturerna skiljer sig åt i transaktionens olika 
faser. 

 
 

Marknadsstyrning Byråkratisk styrning Förtroendestyrning 
Kontakt 

 
 
 

Konkurrensutsatt 
budgivning 

 
 

Urval av potentiella 
leverantörer med 

efterföljande budgivning; 
detaljerade urvalskriterier 

Förtroende grundat på vänskap, 
tidigare kontraktuella relationer 

eller rykte 
 

Kontrakt 
 
 
 

Detaljlösa kontrakt; 
betalningar baserad på 

standardiserade 
aktiviteter eller output 

Detaljerade och omfattande 
kontrakt; betalning baserad 

på reella aktiviteter eller 
output 

Ramavtal; kontraktuellt 
förtroende; svag koppling 

mellan betalning och aktiviteter 
och output 

Utförande 
 
 
 
 

Periodisk, ex post 
Konkurrensutsatt 

budgivning 
 
 

Övervakning; mätning och 
utvärdering av resultat; 
detaljerad informations- 

hantering; direkt ingripande 
 

Personlig rådgivning och 
koordination; utveckling av 
kompetens- och goodwill 

förtroende; process- och kultur- 
orienterade kontrollmekanismer 

 

Källa: van der Meer-Kooistra & Vosselman (2000) s. 60. Översättning von Konow & Pettersson 
(2006) 
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3.7 Styrningsstrukturer beroende på kontextuella faktorer 

Vilken styrning som uppstår beror, enligt van der Meer-Kooistra & Vosselman (2000), på ett 

antal kontextuella faktorer. Författarna delar in faktorerna i tre olika grupper: 

Transaktionskaraktär, transaktionsomgivning och transaktionspartners.  

Tabell 2 

 

Källa: van der Meer-Kooistra & Vosselman (2000) s. 61. Översättning von Konow & 
Pettersson (2006) 

Marknadsstyrning kan uppstå när transaktionen inte kräver några specifika investeringar, dvs 

inga investeringar behövs göras som saknar värde utanför relationen. I den mån det är fråga 

om en längre transaktion repeteras denna relativt ofta. Output kan mätas. Vidare är 

transaktionsmiljön karakteriserad av låg osäkerhet gällande framtiden. Skulle plötsliga 

ändringar ske i miljön kan detta bemötas genom att låta ytterligare budgivning ske.   

Eftersom inga specifika investeringar har gjorts kan en part med lätthet bytas ut.  Detta leder 

till att den institutionella miljön spelar liten roll. Inte heller är en potentiell parts rykte större 

betydelse.  

Vid byråkratisk styrning förekommer relationsspecifika investeringar, transaktionsfrekvensen 

är hög, kontrakt löper över lång tid och output är mätbar enligt regler i kontrakt. För att 

skydda parterna är kontrakten detaljerade och innehåller regler som bland annat specificerar 

beteende och styva prestationsmål.  

Transaktionsmiljön har en relativt låg osäkerhet och framtiden är mer eller mindre 

förutsägbar. Kompetensförtroende och kontraktsförtroende för en part är av vikt vid denna 

form av styrning, trots att förtroende inte är den grundläggande styrmekanismen, utan 

byråkrati.   

Transaktionskaraktär Transaktionsomgivning Transaktionspartners 

Relationsspecifika investeringar 
Osäker framtida utveckling av 
omgivning Informationsasymmetri 

Transaktionsfrekvens Grad av marknadsrisk Rykte 
Mätbarhet av aktiviteter och 
output 
  

Institutionell omgivning (regler, 
system och organisationer) 

Erfarenhet av att arbeta i 
nätverk  eller med vissa 
specifika parter 
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Vid förtroendestyrning görs i hög grad relationsspecifika investeringar vilket skapar ett 

beroende mellan parterna. Det blir nödvändigt att utveckla relationsspecifika färdigheter. 

Därmed är byteskostnaden hög vilket gör att det är av stor vikt att relationen fortsätter att 

pågå. Output är svår att mäta vilket bidrar till att förtroende spelar en stor roll. Rykte och ett 

företags erfarenhet att arbeta i nätverk eller med vissa specifika parter kan öka 

goodwillförtroende och kompetensförtroende vilket ökar möjligheten till uppkomsten av en 

relation.  

Styrningen har framförallt en informell och kulturbaserad karaktär. Parterna är beredda att 

dela på risker. Informationsasymmetri kan överbryggas genom att utveckla 

goodwillförtroende vilket kan stimuleras av återkommande personliga kontakter kan 

stimulera detta. 

Tabell 3 ger en överblick över styrningsstrukturer och deras kontextuella faktorer. 

  Marknadsstyrning Byråkratisk styrning Förtroende styrning 

Transaktion 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Inga relationsspecifika 
investeringar; hög 

affärsfrekvens; enkel 
mätbarhet av aktiviteter 
och output; kort till 
medium längd på kontrakt 
  
  
  
  

Relationsspecifika  
investeringar som kan  
skyddas genom 
kontraktuella regler; låg  
till mellan affärsfrekvens; 
mätning av aktiviteter 
eller output baseras på  
kontraktuella regler; medium 
till långsiktig längd på 
kontrakt 

Mycket relationsspecifika 
investeringar; låg mätbarhet 
av aktiviteter och output; 
långa kontrakt 
  
  
  
  
  
  

Omgivning 
  
  
  
  
  

Många potentiella parter; 
marknadspris bär all 
information; den sociala 
inbäddningen eller 
institutionella faktorer är 
inte relevanta 

Framtiden mer eller 
mindre förutsebar; mellan 
till hög marknadsrisk; 
institutionella faktorer 
påverkar kontraktuella regler 

  

Framtiden ej känd; hög 
marknadsrisk: social 
inbäddning; institutionella 
faktorer påverkar relationen 
  
  

Parter 
  
  
  
  
  

Parters särdrag är ej 
viktiga eftersom det finns 
många parter med samma 
kännetecken, leder till 
låga byteskostnader 
  

Kompetensrykte; viss  
riskfördelningsattityd; 
asymmetri i  
Förhandlingsmakt 
  
  

Kompetensrykte; erfarenhet 
av nätverksarbete; tidigare 
erfarenheter av affärer med 
parterna;  
riskfördelningsattityd; 
symmetri i förhandlingsmakt 

 

Källa: van der Meer-Kooistra & Vosselman (2000) s. 62. Översättning von Konow & 
Pettersson 
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3.8 Tolkning av modellens tillämpbarhet 

Denna uppsats studerar ett mer generellt förhållande mellan fallföretaget och dess partners, 

till skillnad från van der Meer-Kooistra och Vosselman (2000) som har studerat en enskild 

relation mellan en outsourcer och en leverantör.  
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4. EMPIRI 

Detta avsnitt presenteras EPiServer bakgrund samt det empiriska materialet vilket ligger till 

grund för studien.  

4.1 Bakgrund om fallföretaget 

EPiServer AB erbjuder IT-system för publicering av texter, bilder, tjänster och annat innehåll 

på webben. De beskriver sig själva som att de arbetar med webbhantering och ”förser företag 

och organisationer med avancerade webblösningar som är enkla att använda”. 

(www.episerver.com 2008-12-28). 

4.1.1Marknaden 

Marknaden för webbpubliceringssystem har vuxit fram i takt med Internet. EPiServer har 

klivit fram på marknaden som en av de ledande aktörerna i Sverige och beskriver sig själva 

som det snabbast växande företaget inom webbhantering (www.episerver.com 2008-12-28). 

Den svenska marknaden kan ses som mogen då nästan alla företag som har hemsida använder 

sig av någon form av webbpubliceringssystem. I takt med den tekniska utvecklingens 

framsteg ökar likväl behovet hos många företag att byta till modernare system. (Per Rask, 

2008) 

4.1.2 Målgrupp och kunder  

Marknadsmässigt är EPiServers målgrupp i Sverige stor. Målgruppen är definierad som 

företag med minst 50 anställda. Det är i princip irrelevant vilken bransch de potentiella 

kunderna är verksamma i eftersom deras produkter vänder sig till alla som har en webbplats. 

Uppskattningsvis finns det cirka 13 000 potentiella kunder till EPiServer i Sverige. (Per Rask, 

2008) 

Världen över har de idag cirka 2000 kunder som använder deras plattformar. (EPiServer 

Company Fact Sheet 2008) Bland EPiServers svenska kunder som använder sig av deras 

huvudprodukt EPiServer CMS finns 19 av 21 landsting, Skanska, NCC, JUSEK, 

Socialdemokraterna och Folkpartiet med flera.  

4.1.3 Finansiella mått och historia 

Sedan starten 1994 har EPiServer genererat vinst varje år. Räkenskapsår 06/07 gjordes en 

vinst på cirka 10 miljoner kronor och hade en omsättning på 82, 5 miljoner kronor. De första 

tre kvartalen 08 växte vinsten med 45 %. Mellan räkenskapsåren 05/06 och 06/07 ökade 
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antalet anställda från 33 till 40 och i slutet av 2008 hade EPiServer över 80 personer anställda 

(www.episerver.com 2008-12-28).  

4.1.4 Produkt 

EPiServers huvudprodukt heter EPiServer CMS vilket är ett verktyg som gör det enkelt att 

hantera webbplatser. Den är idag den mest sålda produkten för hantering av webbplatser i 

Norden Då produkten är en mjukvara som med enkelhet kan replikeras är det licensen till 

produkten som säljs, cirka 40 % av EPiServers licenser säljs i Sverige. Samtidigt sker 

expansionssatsningar utomlands och lokalkontor finns i Danmark, Norge, Finland, Holland, 

Ukraina, England och Sydafrika (www.episerver.com 2008-12-28). 

4.1.5 Mål 

Så här definierar EPiServer deras mål: ”Vårat mål är att bli första valet i skapandet av sant 

webb-engagemang genom att tillåta våra kunder att omvandla passiva webbesök till 

dynamiska, personifierade webbupplevelser som driver nya inkomster (www.episerver.com 

2008-12-28). 

4.1.6 Partnerstrategi 

Sedan 2000 arbetar företaget med en partnerstrategi. Detta innebär att de arbetar i ett nätverk 

av partners som ansvarar för alla delar av slutkundsleveransen, bland annat försäljning, 

implementering och anpassningar av deras produkter. Sedan start har antalet partners ökat 

varje år och i slutet av 2008 hade EPiServer 

omkring 270 partners världen över. De flesta är 

webbyråer och tekniska konsulter. Cirka 100 utav 

dessa är svenska företag. Målsättningen med detta 

partnernätverk är att öka marknadsnärvaron och 

bredda försäljningen, samtidigt som EPiServer kan 

fokusera på att utveckla sina produkter. För att 

hantera relationen till dessa partners har de lagt 

upp en partnermodell. Denna modell beskrivs i 

intervjuerna (www.episerver.com 2008-12-28). 
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    Källa: EPiServer Company Fact Sheet 
(2008) 

4.2 Intervjuer 

För att få en djupare förståelse av hur EPiServer hanterar relationen med sina partners har vi 

intervjuat två personer på företaget: Per Rask, som har tagit fram företagets partnerstrategi, 

och Daniel Maurer, som är försäljningschef och ansvarar för den dagliga kontakten med 

partners. Med hänsyn till de arbetsuppgifter som dessa två personer har bedömer författarna 

att de har den kunskap som är av intresse i denna uppsats. Per Rask har framförallt kunskap 

kring företagets strategi gentemot sina partners och Daniel Maurer i större utsträckning 

kunskap om hur denna strategi fungerar i praktiken.  

Nedan följer utdrag ur intervjuerna där Per Rask och Daniel Maurer beskriver dels 

EPiServers verksamhet mer generellt och dels mer djupgående deras partnerstrategi och 

partnermodell. 

4.3 Intervju med Per Rask 
 

Arbetsuppgifter 

Jag arbetar som produktchef för ett av våra produktområden. Samtidigt jobbar jag med alla 

legala bitar, jag är legalansvarig, samt har varit en ledningsperson på EPiServer sedan år 

2000. Jag är den person som ursprungligen har tagit fram vårat partnerkoncept år 2000.  

EPiServer 

EPiServer kan sägas stå på tre ben: produktutveckling och distribution, utbildning och 

hosting, dvs datadrift. Utbildningen och ”hostingen” sker för de produkter vi utvecklar.  

Huvudprodukten heter EPiServer CMS. Denna är dels en webbplattform, dels ett 

publiceringsverktyg för webbplatser som förenklar för kunden att hantera information på sin 

hemsida. Tanken är att du och jag utan teknisk kompetens ska kunna sköta om innehållet på 

webbplatsen.  

EPiServer arbetar även med andra produkter, bland annat så kallade community - plattformar 

och integrationsprodukter.  

Vi är ungefär 85 anställda här i Stockholm. Vi har i princip ett kontor men vi har även folk i 

Örebro och Haparanda. En stor del av vår verksamhet är belägen utomlands så vi har ett 
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flertal kontor utanför Sverige också. En del är inte anställda utav oss, men arbetar hundra 

procent med oss. De har ett eget bolag, men det står EPiServer på dörren, de agerar i vårat 

namn. Sammanlagt är det 125 – 130 personer som jobbar hundra procent med Episerver.  

Vi säljer indirekt via partners. Man kan se dem som återförsäljare. Vi har 270 partners 

World-Wide med fokus på Sverige, Norge, England. Vi har partners även i USA, Australien, 

Nya Zeeland också. De partners som ska sälja vidare våra produkter till slutkunden måste ha 

kunskap om produkterna. För vår huvudprodukt, EPiServer CMS, har vi en 

certifieringsutbildning. I första hand är det utvecklarna på partnerföretagen som måste 

genomgå vår utbildning samt klara av ett test för att bli certifierade i produkten.  

Vi är störst i Sverige, utan tvekan. Det finns ingen konkurrent som har fler installationer än 

vad vi har eller mer partners. Vi gjorde en marknadsundersökning för 2-3 år sedan och då 

hade vi en tjugoprocentig marknadsandel av de kunder som har köpt publiceringsverktyg.  

Partnerstrategi 

Vår partnerstrategi implementerades 2000 och sedan 2004 har vi valt att låta partners stå för 

all slutkundsleverans. Den dagliga kontakten med våra partners sker primärt via våra Partner 

Managers. Vi har 4 Partner Managers som våra svenska partners. Att vi låter våra partners 

sälja våra produkter är en av fördelarna med denna modell – det blir en skalbarhet i 

försäljningen.  

Vi går igenom ett antal bitar med partnern, Partner Requirements, innan vi tecknar avtal. 

Bland annat ska de ha en positiv ekonomi. De ska även ha en viss kompetens (se bilaga 3).  

I Sverige är partneravtalet är inte så tjockt. Detta har att göra med att man kan säga att man 

måste vara en lojal partner. I till exempel England fungerar inte det. Där måste det vara mer 

specificerat.  

Vi har blivit mer och mer standardiserade i takt med att vi har blivit stora. Vi kan inte släppa 

allt för händer och fötter för att det kommer en ny partner genom dörren. Rutiner har byggts 

upp. Så var det inte för sju åtta år sedan när vi började. En del tycker vi är lite för styltiga, 

men det beror på att vi är stora, vi kan inte jobba med specialöverenskommelser 

Vi har även blivit mer aktiva i att säga upp avtal. De partners som inte säljer någonting säger 

vi oftare upp avtalen med. Det sker någon gång per år kanske.  
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Många av dem som jobbar med partners vill följa med ut till slutkunden. Jag brukar 

generalisera lite och säga att de inte litar på sina partners. Att våga lita på sina partners är 

nyckeln för att lyckas. Vi måste sova gott på nätterna. I vår partnerstrategi har vi i princip 

släppt partnern dag ett, men vi har ställt en del krav tillbaks. Bland annat måste de lära sig 

våra produkter. De måste även visa någon form av commitment, att det här är något de vill 

satsa på.  Man får försöka förvissa sig om att det är så, oftast genom någon form av dialog på 

möten.  

En del investering görs i partnerskapet, absolut. Samtidigt har vi 270 partners. Vår 

investering blir framförallt i startfasen i form av ett antal möten där vi får dem intresserade 

och hjälper igång dem. Detta kostar en del. Man brukar säga att varje kundbesök kostar 

10 000 kronor. När väl ett partnerskap har inletts har vi förvisso fyra personer på företaget, så 

kallade Partner Managers, som är ute och dels träffar våra cirka 100 svenska partners. Idag 

kan vi dock ha de flesta mötena online. Till exempel kan jag vara med på ett möte härifrån 

om en timme i Kungälv 

Vi är en partner i Microsoft och vi har byggt vår produkt på deras teknologi. Det är ett krav 

från oss att företag som ska bli partners är antingen certifierade Microsoft Partners eller 

MSDN Member – abonnenter. Då har de rätt kompetens, rätt fokus på teknologin och samma 

tänk. De ska även ha Microsoft.net-kompetens.   

*Certifierad Microsoft Partner innebär att man är certifierad av Microsoft att har en hög grad 

av expertis inom Microsoft-teknologi. MSDN Member – abonnent (Microsoft Developer 

Network Member - abonnent) innebär att man har snabb tillgång till licenser på Microsoft-

plattformar och verktyg samt tillgång till teknisk support nya versioner av Microsofts 

produkter (www.microsoft.com 2009-01-03) 

Vartannat år har vi en EPiServerdag där våra partners får ställa ut i en mässdel. Där kan man 

verkligen prata om partnerskap. De ser så pass stort värde i detta och är beredda att satsa 

pengar. Vi betalar säkert någon miljon för den här tillställningen, medan vi får in en del 

intäkter från våra partners. Vi gör det ihop om man ser det ekonomiskt.  

Partnermodell 

Vi har tre olika partnernivåer: Associated Partner, Solution Partner och Premium Solution 

Partner.  
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En Solution Partner förutsätts köpa av oss för tvåhundratusen kronor per år. Det innebär i 

princip två till tre mindre projekt. Man förbinder sig att utbilda minst en säljare och två 

utvecklare. Vi ska även ha en marknadsplan ihop, det vill säga vi ska planera vilka 

marknadsaktiviteter vi ska göra ihop. Exempelvis kan det röra sig om gemensamma 

seminarier eller att partnern ställer ut på vårt användarforum. I gengäld får man 25 % rabatt 

när man köper vår programvara. Man får även i princip fri support. 

Vi vill premiera de partners som är aktiva. En aktiv partner kan komma upp en nivå och bli 

Premium Solution Partner. Det innebär att man har köpt för minst sexhundratusen kronor per 

år från oss. Samtidigt ska man ha minst fem certifierade utvecklare och två säljare. Dessa 

partners premierar vi bland annat genom att de får ett marknadsbidrag på 5 % av 

nettoförsäljningen, det vill säga de kan hämta pengar härifrån för EPiServer–aktiviteter. De 

får även ledtrådar om slutkundsutsikter från oss.  

Man brukar säga att det finns en gyllene åttio – tjugo – regel, i vårt fall kanske det är sjuttio - 

trettio. Sjuttio procent av våra partners levererar ganska få projekt, om något, och en hel del 

levererar inga under långa perioder. Sen har vi kanske trettio procent som levererar väldigt 

mycket och några få procent som levererar fantastiskt mycket. Man vill inte premiera de här 

som inte gör någonting. Därmed har vi en tredje nivå som heter Associated Partners som är 

en lägre nivå.  Till skillnad från de andra två nivåerna får dessa bland annat en lägre rabatt, 10 

% istället för 25 %, på licenser. Vi gör inte heller några gemensamma marknadsaktiviteter 

tillsammans med dem (se bilaga 3).   

På vår hemsida kan varje Solution Partner och Premium Solution Partner lägga upp ett 

digitalt visitkort. En Premium Solution Partner premieras extra genom att den hamnar högst 

upp på sidan och på så sätt får en bättre exponering. På visitkortet kan man bland annat se hur 

många utvecklare en partner har. På så sätt kan en kund gå in på hemsidan och se vilken 

partner han kan välja. Detta blir som ett styrmedel, att visualisera för kunderna, eftersom det 

blir attraktivt för en partner att bli Premium Solution Partner och att skaffa fler certifierade 

utvecklare. 

När man jobbar med webb kan i princip ett bolag på fem personer springa om ett stort företag 

som Logica. I slutändan är det en, två eller tre duktiga utvecklare som bygger lösningen och 

de kan jobba på fem-mannabolaget eller på Logica. Därför finns det ingen synlig skillnad. Så 

vad vi har försökt göra med vår partnermodell är att skapa skillnader genom att visa upp de 
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som arbetar mest. Är det någon slutkund som inte är särskilt nöjd med sin Associated Partner 

kan denne välja en av våra mer aktiva partners.  

Det är förmodligen åtminstone 150 kundbesök på EPiServer den här veckan. När de har 

frågor om vilken partner de ska välja hänvisar vi dem till hemsidan.  

Vi gör revision två gånger per år, vid halvårsskiftena. Har en partner presterat bättre det 

senaste halvåret kan den hoppa upp ett snäpp. Varje år summerar vi alla partners. Då tittar vi 

även på vilka som kan komma att hoppa ner.  

När vi avgör vilken nivå en partner ska hamna på tittar vi på försäljning och kompetens [antal 

certifierade utvecklare och säljare], att man bibehåller den kompetens som man har avtalat 

fram. Tappar man någon utvecklare så får man skicka en till. 

4.4 Intervju med Daniel Maurer 
 

Arbetsuppgifter 

Jag har arbetat på EPiServer sedan maj 2000. Jag har sedan start arbetat som säljchef. I början 

bestod mina arbetsuppgifter av försäljning av EPiServers egna produkter vilka då såldes till 

EPiServers konsultorganisation. Detta ändrades sedan i 2004 då all försäljning av EPiServer 

produkter började ske via våra partnerföretag.  

EPiServer 

EPiServer som varumärke står för mjukvara vilken underlättar och förbättrar företags eller 

organisationers webbsynlighet. Det EPiServer gör är att tillfredställa ett behov för kunder 

vilka vill underhålla information och bygga relationer med omvärlden via webben. Detta blir 

verklighet via EPiServers CMS som är en webbplats för information och via EPiServer 

Community vilken hanterar relationer mellan besökare.  

Det finns idag ett tiotal aktörer i Sverige och cirka ett hundrafemtiotal globalt som EPiServer 

anser sig konkurrera med. 

EPiServer är ett renodlat produktföretag sedan cirka fem år tillbaka. Detta kräver speciella 

krav på EPiServers organisation då denna är uppbyggd utifrån EPiServers partnerföretag 

samt deras behov av att sälja och implementera EPiServer produkter till sina slutkunder. 
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Partnerstrategi 

Nyckeln till EPiServers framgång är kopplad till företagets partnerkoncept. Den volymen 

EPiServers produkter idag når skulle vi aldrig klara av att hantera med egen organisation. En 

sådan organisation hade varit tvungen att förlita sig mer på konsultintäkter än produktintäkter 

till skillnad från vad EPiServer gör idag. Det är väldigt svårt att kombinera 

konsultverksamhet till slutkund och produktutveckling då det krävs två helt olika 

organisationer för detta.  

En annan fördel med EPiServers partnerstrategi är att när vi vänder oss till ett flertal olika 

partners så är dessa företag mer nischade vilket gör att EPiServer kan bli tillgänglig på flera 

olika marknader. Detta kan även förklara EPiServers stora volymer. EPiServer har avsatt sig 

en massa konsultintäkter genom att vi inte är verksamma inom konsultbranschen längre, men 

detta var nödvändigt då det inte hade funkat management-mässigt eller organisationsmässigt. 

En annan anledning till detta är att det bildas en internkonkurrens med de egna 

partnerföretagen. Det går inte att med trovärdighet övertyga en partner om att man levererar 

både en produkt och konsulttjänst till slutkund. EPiServer undkommer 

trovärdighetskonflikter då de aldrig uppfattas som ett hot av sina partners. Om EPiServer går 

tillsammans med en partner till en slutkund då vet de att EPiServer bara står för produkten 

utan att behöva oroa sig för att EPiServer skulle ta projektet eller intäktsströmmarna ifrån 

dem. Det gör att partnerna även kan be om hjälp med att sälja in en produkt till slutkund från 

EPiServer.  

En av nackdelarna med att ha en indirekt affärsmodell är att vi inte har någon direkt insyn i 

vad våra partnerföretag gör med produkten. Därför är det viktigt att EPiServer kan 

tillhandahålla en så bra och välbyggd produkt som möjligt så att alla förutsättningar finns att 

EPiServers partners ska kunna leverera bra lösningar. I vissa fall finns partners som har byggt 

dåliga lösningar när de har använt sig av EPiServers produkter. Det har då hänt att kunden 

håller EPiServer ansvarig för en dålig produkt men vi är så pass ledande i Norden och har bra 

referenser att vi kan bemöta sådan kritik När detta inträffar så förklarar EPiServer att 

slutkunden ska ställa högre krav på sin leverantör av EPiServerprodukter istället.  

Partnermodellen 

Grunden för utformandet av partnermodellen, vilken består av olika nivåer och 

certifieringskrav, är att säkerhetsställa kvaliteten på EPiServer produkter till slutkund. Det 
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måste också finnas ett kommersiellt intresse att arbeta ihop med partnern från EPiServers sida 

och ett intresse ifrån partnerna att sälja EPiServer produkter och licenser. Vi ingår inte ett 

partnerskap bara för att tillfredställa ett specifikt kundavtal. EPiServer är väldigt tydliga när 

de träffar nya partners att det är dessa punkter de kommer att mäta och utvärdera partnerns 

prestation utifrån. Exempelvis om EPiServer tecknar ett partneravtal så har de rätten att säga 

upp detta avtal om partnern inte säljer någon EPiServerprodukt inom sex månader.   

Utöver detta ställer EPiServer inte så hårda formella krav utan de vet hur engagerade partners 

brukar uppträda. Det är ett `gentlemannamässigt´ avtal. 

Vad det gäller EPiServers krav på sina partners är det två saker vi vill ha. Det första är 

kvalitet i leveranser och det andra är licensförsäljning av EPiServers produkter. Licenserna är 

det EPiServer får intäkter ifrån och kvalitén i produkten avgör om kunden fortsätter att 

använda produkten och betala den årliga avgiften. Bedömningen sker utifrån vissa kriterier. 

Företaget måste kunna arbeta med webb och använda sig av Microsofts strategi gällande 

teknik och plattformsavtal. Utan denna kunskap blir tröskeln för stor för företaget att använda 

produkten.  

Solution Partners och Premium Solution Partners måste även utbilda utvecklare i 

EPiServerprodukter. Exempelvis måste Premier Solutions Partners ha fem stycken 

certifierade utvecklare. Detta betyder i sin tur inte att kunden alltid får dessa certifierade 

utvecklare av sin leverantör när de köper sin tjänst. Certifieringen fungerar snarare som en 

indikator på att kompetensen för EPiServers produkter finns inom partnerföretaget. Vi märker 

att många av våra partners är angelägna om att bli certifierade eftersom de ser certifieringen 

som en konkurrensfördel mot andra partners inför slutkunder.  

Partnerföretagen behöver inte betala någon avgift för att vara EPiServer partner. Detta beror 

på att EPiServer eftersträvar att minska trösklarna för inträde i partnerskapet, med vissa mini 

- kompetens krav för att kunna leverera bra lösningar som undantag.  

Varje partnerföretag som arbetar med EPiServer har en speciell kontaktperson som sköter 

relationerna med EPiServer. Det är viktigt att bygga upp en god relation med 

partnerföretagen. Vi håller kontakten och följer upp försäljningen. Det är också viktigt att få 

igång en snöbollseffekt så att partnerföretagen tidigt får uppdrag med EPiServers produkter 

för att sedan bli självgående. För att underlätta för partnerföretagen är EPiServer exempelvis 

med på partnerföretagets första kundträff för att bidra med produktexpertis.  
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Den strikta styrningen behövs inte eftersom EPiServer inte investerar något i sina partners. 

Om ett partnerföretag inte levererar så kostar det inte EPiServer något då inga direkta 

kostnader kan knytas till ett specifikt partnerskap. Hade man investerat mer pengar hade det 

krävts mer ekonomisk styrning. Mer styrda kontrakt hade eventuellt minskat 

försäljningsvolymen av EPiServers produkt. Fler krav ökar tröskeln och EPiServer är måna 

om att denna skall vara så låg som möjligt. Den enda åtgärden för EPiServer att leda sina 

partners i rätt riktning är graderingssystemet på hemsidan. Det är överraskande att våra 

partners fortfarande anser att det är så attraktivt att vara en Premium Solution Partner till 

EPiServer. De som är Premium Solution Partners är väldigt måna och rädda om att bibehålla 

denna utmärkelse och hur de ska agera för att bibehålla den trots att de inte får några stora 

fördelar. Det handlar kanske om mänsklig fåfänga. Partnerföretagen vill ha detta intyg för att 

kunna visa upp sina kunskaper.  

När man jobbar indirekt så får man en sämre kontroll på sin slutkundsmarknad. EPiServer 

försöker då göra en prognos genom att fråga partnerföretagen hur deras arbete med 

EPiServers produkt kommer att förfalla det kommande året. Den informationen tillsammans 

med historiska bakgrundfakta om tidigare leveranser samt om partnerföretaget fortfarande 

skickar folk på nyutbildningar ger en tillräcklig bild av det kommande året. Dessutom kan 

EPiServer påverka den underliggande efterfrågan för deras produkt genom seminarier och 

annonseringar.  
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5. ANALYS 

Målet med analysen nedan är att analysera fallföretagets styrning på sina partners. Nedan 

kommer det empiriska materialet analyseras utifrån de teoretiska modellerna som 

interorganisatorisk styrning; först utifrån de tre olika transaktionsfaserna, sedan utifrån de tre 

olika kontextuella faktorerna 

5.1 Kontaktfasen 

EPiServer befinner sig i kontaktfasen när de väljer partner. Per Rask påpekade att gällande 

EPiServer följer de först och främst specifika urvalskriterier vid val av partner. Bland 

kriterierna ingår att företaget ska ha varit framgångsrikt i över två år. Detta ger kontaktfasen 

en byråkratisk styrning.   

Per Rask ansåg även att ett företags kunder kan ha en viss betydelse för val av partner. Om en 

potentiell partner har ett stort företag som kund ökar det benägenheten att inleda partnerskap 

med dem eftersom försäljningen av licenser kan tänkas öka. Ett företags tidigare 

kontraktsrelation kan alltså öka viljan att inleda partnerskap med det företaget, vilket är ett 

rekvisit för förtroendestyrning. Det är dock inte alltid fallet att ett företag har intressanta 

kunder, vilket gör denna aspekt mindre relevant.  

Det är inte fråga om någon marknadsstyrning i denna fas. Anledningen till detta är att det inte 

finns någon konkurrenssituation mellan olika potentiella partners. Det ligger i EPiServers 

intresse att skaffa så många partners som möjligt för att på så sätt öka marknadsnärvaron. 

Detta innebär att partnerskap med ett företag inte utesluter partnerskap med ett annat företag.  

5.2 Kontraktsfasen 

När EPiServer ingår avtal med sina partners är de inne i kontraktsfasen. Daniel Maurer 

påpekade att är det viktigt att inte ställa för många krav i avtalet, eftersom man vill hålla en 

låg tröskel för företag att kunna bli partners. Därmed är avtalet inte särskilt detaljrikt. Det är 

snarare ”gentlemannamässigt”, som Daniel Maurer uttryckte det. Enligt Per Rask är detta 

särskilt fallet för de svenska avtalen där det står att en partner förväntas vara ”lojal” utan 

vidare förklaring. Han förklarade att i utländska avtal krävs en högre grad av specificering.  

Ett tunt avtal uppfyller rekvisiten för både marknadsstyrning och förtroendestyrning. Avtalets 

gentlemannamässiga fokus där partnern förväntas vara lojal gör den mer 

förtroendeorienterad.  
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Relationen mellan betalningen som partnern mottar och den output de producerar ger också 

uttryck för förtroendestyrning. Output skapas när en partner säljer och implementerar en 

produkt. Per Rask förklarade att en partner köper licens för produkter av EPiServer för ett fast 

pris och tar sedan själv ut valfritt pris från slutkunden. Från detta kan det utläsas att det finns 

en viss koppling mellan hur många produkter en partner säljer och implementerar och hur 

mycket intäkter de genererar, men eftersom priset till slutkunden kan variera får kopplingen 

anses vara svag.  

5.3 Utförandefasen 

Förtroendestyrning dominerar även i utförandefasen. Ett uttryck för detta är utbildningen av 

utvecklare och säljare på partnerföretagen. Daniel Maurer sade att utbildningen bidrar till att 

säkerställa en viss kompetensnivå. Detta kan kopplas till Per Rasks uttalande om att 

utbildningen är av vikt eftersom den ökar tilliten till partners. Utbildningen är därmed ett sätt 

att skapa kompetensförtroende.  

Vidare används förtroendestyrning genom att utveckla goodwillförtroende, det vill säga 

förtroende för ett engagemang från partners sida. Både Daniel Maurer och Per Rask påpekade 

vikten av att partnern visar ett engagemang att sälja deras produkter. Per Rask poängterade att 

oftast sker någon form av dialog i möten där detta engagemang säkerställs. Även detta, 

framhöll han, hörde ihop med att få tillit till partners.  Dialogen är således ett sätt att utveckla 

goodwillförtroende.  

Partnermodellens upplägg, som Per Rask förklarade, bidrar till marknadsstyrning. 

Partnermodellen tar till vara det faktum att många av EPiServers partners konkurrerar med 

varandra om slutkunder. Visualiseringen på hemsidan av företagens partnernivåer samt antal 

certifierade utvecklare gör att slutkunder kan se skillnad i EPiServer-kompetens bland olika 

partners och kan välja leverantör utifrån detta. Detta skapar incitament för partnern att sälja 

mer och utbilda fler utvecklare för att på så sätt generera fler slutkunder.  I partnermodellen 

finns alltså en marknadsstyrning inbakad i och med att en partner vill bli mer aktiv för att få 

en bättre visualisering på hemsidan gentemot andra partners.   

Visualiseringen på hemsidan skapar dock bara marknadsstyrning i den mån det finns 

konkurrens bland partners om slutkunder. Som Daniel Maurer påpekade är en del företag 

nischade och konkurrerar inte i samma utsträckning med andra företag. För dessa företag är 

visualiseringen på hemsidan mindre effektfull.  
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Transaktionens olika faser Styrningsstrukturer   

Kontakt  Byråkratisk styrning  

Kontrakt  Förtroendestyrning  

Utförande  Förtroendestyrning 

Sammanställning av styrningsstrukturer i transaktionens olika faser. 

 

5.4 Transaktion 

Relationsspecifika investeringar 

Enligt Daniel Maurer görs inga investeringar i ett partnerskap. Per Rask sade däremot att 

inledande möten kan ses som en investering eftersom de kostar EPiServer i löner och så 

vidare. Denna investering har inget värde utanför relationen till den partner som mötena sker 

med. Men även Per Rask ansåg att omfattningen på investeringarna är begränsad. Stora 

relationsspecifika investeringar skapar ett beroende av att en partner presterar, förklarade 

Daniel Maurer. Hålls investeringarna däremot nere blir beroendet inte lika stort.  

Per Rask förklarade att vartannat år anordnar EPiServer en EPiServer-dag där det finns en 

mässdel där partners kan ställa ut. Kostnaden för denna dag uppgår till cirka en miljon kronor 

för EPiServer, men eftersom partnerföretagen är med och ställer ut hjälper de till att betala 

evenemanget. Detta är alltså en form av gemensam investering som görs av EPiServer och 

deras partners. Investering är dock inte relationsspecifik från EPiServers sida, det vill säga 

denna investering är inte knuten till en enskild partner. Detta kan förklaras av att EPiServer 

låter alla partners ställa ut samtidigt och därmed inte är beroende av enskilda partners 

medverkande.  

Mätbarhet av aktiviteter och output  

Per Rask förklarade att det ställs olika krav på de olika partnernivåerna. Bland annat ska en 

Premium Solution Partner, det vill säga en partner på den högsta partnernivån, sälja för minst 

600 000 kr och ha minst 5 utbildade utvecklare. De värden EPiServer ha valt att utgå ifrån är 

enkla att mäta. Detta kan kopplas till visualiseringen på hemsidan som hade blivit mer 

komplicerad om inte enkla värden hade använts.  
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Per Rask påpekade att både hur ofta en licens säljs och hur lång tid ett kontrakt sträcker sig 

varierar mellan olika partners. Det är därför svårt att dra några generella slutsatser om dessa 

kontextuella faktorer i denna uppsats. 

5.5 Omgivning 

Att vara antingen certifierad Microsoft-partner eller MSDN Member- abonnent är bevis på 

viss kompetens inom Microsoft-teknologi eller, OCH att ett företag har tillgång till teknisk 

support och licenser på Microsoft - produkter. Daniel Maurer påpekade att detta krav är 

nödvändigt för att ett företag ska kunna använda EPiServers produkter. För att återknyta till 

teorin kan detta ses utgöra delar av den institutionella omgivningen där certifieringen eller 

MSDN Member prenumerationen bidrar till att höja kompetensförtroendet.   

5.6 Parter 

Grundkraven som ställs på EPiServers partners är lätta att leva upp till. Att EPiServer i 

dagsläget har cirka 270 partners som lever upp till dessa krav bekräftar detta. En anledning 

till kan tänkas vara sammankopplar med att, som har nämnts tidigare, låga krav underlättar 

för företag att bli partners. Detta är i linje med EPiServers mål att nå ut till fler slutkunder.  

Men som Per Rask påpekade räcker det inte att leva upp till grundkraven för att bli en 

partner. EPiServer måste även kunna förlita sig på att partnerföretaget satsar ordentligt på att 

sälja EPiServers produkter, för att kunna ”sova gott på nätterna”.  Det finns alltså en viss nivå 

av informationsasymmetri i och med att EPiServer inte vet i vilken utsträckning en potentiell 

partner vill satsa på partnerskapet. Dialogen fungerar som ett sätt att minska behovet av 

information genom att bygga goodwillförtroende.  

Sammantaget finns det en rad kontextuella faktorer som pekar mot att marknadsstyrning vore 

lämpligt. En del kontextuella faktorer – bland annat låg kännedom om kompetens och 

informationsasymmetri - skapar dock ett behov av förtroendestyrning i form av 

kompetensförtroende och goodwillförtroende.  

Kontextuella faktorer Styrningsstrukturer 

Transaktionskaraktär Marknadsstyrning 

Transaktionsomgivning Förtroendestyrning  

Transaktionsparter Marknadsstyrning/Förtroendestyrning 

Sammanställning av styrningsstrukturer och kontextuella faktorer. 
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6. DISKUSSION 

I detta avslutande avsnitt görs reflektioner över fallstudiens huvudsakliga upptäckter, 

uppsatsens styrkor och svagheter diskuteras, förslag på vidare forskning ges samt slutsatser 

dras. 

6.1 Uppsatsens bidrag 

Det finns element av olika styrningsstrukturer i olika faser av EPiServers relation till deras 

partners. Förtroendestyrningen dominerar dock överlag. Detta skaffas genom att ha 

utbildning för att skapa kompetensförtroende och genom att föra en dialog på möten för att 

säkerställa partnerns engagemang och därmed utveckla goodwillförtroende.  

I utförandefasen, det vill säga när ett partnerskap väl har påbörjats, används även en grad av 

marknadsstyrning. Detta har med partnermodellen och dess olika partnernivåer och 

certifieringskrav att göra. Visualiseringen på hemsidan av partnernivå och antal certifierade 

utvecklare skapar marknadsstyrning eftersom partners i viss utsträckning konkurrerar med 

varandra om att se bra ut på hemsidan. Detta uppnår de genom att vara aktiva partners – 

genom att sälja mycket och genom att utbilda många utvecklare.  

Intressant är att marknadsstyrning försvåras i kontaktfasen eftersom det inte finns någon 

konkurrenssituation. Hade EPiServer endast låtit ett fåtal företag bli partners hade det 

antagligen uppstått en konkurrens bland företag som vill bli partners. Avsaknaden av 

konkurrens kan härledas till att det ligger i EPiServers intresse att ha ett stort antal partners 

för att nå ut till många slutkunder.  

6.2 Styrkor och svagheter 

Uppsatsens huvudsakliga styrka är dess bidrag till ett nytt och relativt outforskat område 

inom företagsekonomin. Författarnas förhoppning är att denna uppsats kan vara bidragande i 

framtida studier rörande interorganisatorisk styrning. 

Fallstudien anser författarna återger en autentisk bild av hur EPiServer använder 

interorganisatorisk styrning på sina partnerföretag. Nackdelen med fallstudie som metod är 

att generella slutsatser om interorganisatorisk styrning är svåra att dra. Detta kompenseras 

dock av fokus på styrningsstrukturer vilket förenklar en jämförelse av vårat resultat med 

andra resultat.  
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Urvalet av intervjupersoner grundades på personernas kunskap om EPiServers 

interorganisatoriska styrning. Detta resulterade i att de intervjuade var väl införstådda i ämnet 

och kunde leverera distinkta och rättvisande svar vilket talar för studiens trovärdighet.  

Det hade dock höjt kvalitén av det empiriska materialet att intervjua personer från EPiServers 

partnerföretag då svaren hade kunnat ställas mot varandra. Att uppsatsen endast tar det 

styrande företagets perspektiv kan tänkas sänka trovärdigheten.  

Van der Meer-Kooistra & Vosselmans teoretiska modeller möjliggjorde att generella drag av 

EPiServers styrnings strukturerna enkelt gick att kategoriseras in i respektive 

styrningsstruktur. Kritik kan riktas mot att de teoretiska modellerna förenklar verkligheten 

genom att enbart kategorisera in företaget i de tre olika styrningsstrukturerna.     

6.3 Förslag till vidare forskning 

Forskningsvärlden efterfrågar empiriskt material inom interorganisatorisk styrning. Det vore 

därför värdefullt att utföra ytterligare fallstudier inom detta område. Ytterligare förslag till 

vidare forskning kan vara mer omfattande undersökningar av hur flera företag i samma eller 

olika branscher använder interorganisatorisk styrning. Exempelvis hade van der Meer-

Kooistras & Vosselmans (2000) styrningsstrukturer kunnat användas för att urskilja hur dessa 

verkar i en bransch eller skiljer sig åt mellan branscher.  

I en mer omfattande studie av EPiServer hade det varit av värde att samla in empiriska 

material från deras partners. På så sätt hade eventuellt fler detaljer kring styrningen kunnat 

identifieras vilket hade kunnat ge en djupare förståelse kring EPiServers interorganisatoriska 

styrning.  

 

Det finns andra företag som arbetar med partnermodeller, bland annat Microsoft. Forskning 

på dessa företags styrningsstrukturer skulle kunna jämföras med denna uppsats och därmed 

skulle likheter och skillnader kunna utkristalliseras, något som vore givande för att avgöra 

partnermodellers värde som verktyg för interorganisatorisk styrning.  

6.4 Slutsats 

Litteraturen inom interorganisatorisk styrning är än så länge begränsad. Bland den teori som 

finns tillgänglig erbjuder van der Meer-Kooistras & Vosselmans (2000) modell, som baserar 

sig på styrningsstrukturer, ett ramverk som är användbart vid analyser inom 
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interorganisatorisk styrning. Med hjälp av denna modell kan slutsatsen dras i denna uppsats 

att EPiserver utövar styrning på sina partners genom en kombination av olika 

styrningsstrukturer. Förtroendestyrningen dominerar eftersom utbildningen och dialog under 

inledande möten utgör viktiga element för att försäkra sig om partnerns kompetens och 

engagemang. Marknadsstyrning förekommer till viss del när en relation väl har inletts, 

framförallt i samband med att EPiServer visualiserar information om deras partners på 

hemsidan. Visualiseringen skapar incitament att vara mer aktiv än andra partners för att på så 

sätt framstå mer attraktiv inför slutkunder.  

Trots att EPiserver arbetar i lösa nätverk av partners och är begränsade i sina möjligheter att 

utöva styrning är de ett framgångsrikt företag. Utformningen av deras partnerstrategi, som 

främst bygger förtroende till deras partners samt vissa element av marknadsstyrning, är 

”nyckeln till EPiServers framgång” enligt dem själva. Genom deras partners skapas en 

skalbarhet som ökar deras marknadsnärvaro och gör att de kan nå ut till fler slutkunder.  

Dagens utveckling går mot att företag i allt större utsträckning väljer att arbeta i nätverk med 

andra företag, men många stöter på svårigheter i samband med styrning utanför företagets 

gränser. EPiServers framgångsrika partnerstrategi kan tänkas vara vägledande för dessa 

företag.   
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Bilaga 1 Brev till intervjupersoner 

Hej! 

Vi vill först och främst tacka för att du tar dig tid att medverka i vår kandidatuppsats. Här 
följer lite förberedande information inför intervjutillfället tisdagen den 9 december 2008.  
Vår uppsats kommer att fokusera på hur företag som arbetar i nätverk kan utöva styrning på 
sina partners. Eftersom EPiServer arbetar framgångsrikt i ett nätverk av partners är ni 
intressanta att undersöka i sammanhanget.   
 
Kriterium för intervjuperson 
Kriterium för urvalet av intervjupersoner i vår uppsats är att personen ska vara involverad i 
och ha kunskap om arbetet med EPiServers partnerföretag. 
 
Om intervjun   
Intervjun kommer att ta ungefär en och en halv timme. Vi har tänkt använda oss av 
bandinspelning och anteckningar för att dokumentera intervjun förutsatt att ni är bekväma 
med detta. Om inte, får ni gärna meddela detta så snart som möjligt så att vi kan förbereda 
andra dokumentationsalternativ.  

Vi kommer att inleda intervjun med mer allmänna frågor för att sedan gå in på frågor som 
berör era erfarenheter och kunskaper i ämnet. Avrundningen av intervjun kommer också att 
ge utrymmen för egna reflektioner och synpunkter.  

Nedan ser du exempel på frågor som att kommer ställas under intervjun. Ytterligare 
kompletterande frågor kommer också att ställas vid intervjutillfället. 

 

Allmänna frågor: Hur ser dina arbetsuppgifter ut?  

 

Frågor om EPiServer: Hur ser EPiServers lednings- och styrfilosofi ut? 

 

Frågor om partnerstrategi och frågor om nätverk: Hur är EPiServers partnerstrategi 
utformad?  

 

Frågor om partner programmet: Hur blir man en EPiSever partner och vad innebär detta? 

 

Frågor om styrning av partnerföretag: Hur är kontrakten med era partners utformade? 
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Vi är också väldigt tacksamma om vi får ta del av information eller dokument gällande 
EPiServers partnerprogram, exempelvis företagspolicy, kontrakt med partnerföretag eller 
dokument om partnerprogrammet.  

Den slutgiltiga uppsatsen kommer finnas tillgänglig på ekonomihögskolans bibliotek vid 
Lunds universitet. Självklart skickar vi gärna en kopia av den färdiga uppsatsen till dig på 
begäran.  

Har du några frågor eller funderingar kring intervjun/frågorna så hör gärna av dig på någon 
av nedanstående nummer eller e-post.  

Med vänliga hälsningar 

Linus Nertsberg  070-5392333 linus.nertsberg@gmail.com 

Max Rapp  073-9824301  rappmax@gmail.com 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

 

Allmänna frågor 

Hur länge har du arbetet på EPiServer? 

Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

 

Frågor om EPiServer 

Hur ser EPiServers lednings- och styrningsfilosofi ut? 

Hur ser EPiServers mål och visioner ut?  

Hur ser den interna styrningen ut inom EPiServer exempelvis budget, BSC, belöningssystem 
prognoser?  

Vad är EPiServers varumärke och vad kännetecknar ni? 

 

Frågor om partnerstrategi och frågor om nätverk 

Varför arbetar EPiServer i ett nätverk med andra företag? 

Vilka för- och nackdelar finns det med att arbeta i nätverk?  

Varför har ni denna uppdelning av in-house-aktiviteter/nätverk?  

Hur är EPiServers partnerstrategi utformad?  

Finns det någon utstuderad strategi för valet av partners? 

Hur påverkar partnerstrategin EPiServers konkurrenskraft? 

Hur väl kan man prognostisera marknadsandelar, vinster/förluster och konkurrens då man 
arbetar i nätverk? 

 

Frågor om partner programmet 

Hur blir man en EPiSever partner och vad innebär detta?  

Hur väljer ni ut premium solution partners och vad innebär detta? 

Varför har ni valt att kategorisera era partners i dessa kategorier? 

Hur fungerar antagningsprocessen ut då EPiServer antar en partner och vilka krav ställs då? 
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Hur fungerar ”to become a partner” programmet? 

Vilka övervägande gjordes när “to become a partner” programmet utformades? 

Hur fungerar det när EPiServer skaffar partners samt avskaffar partners? Kvantitet eller 
kvalitet? 

Hur är systemet för inbetalningar utformat i partner programmet?  

Hur fördelas intäkterna av en såld produkt? 

Hur fungerar försäljningen av produkten till partners? 

 

Frågor om styrning av partnerföretag 

Hur ”kontrollerar” ni att era partner företag ”sköter” sina åtagande? Tillit, kompetens eller 
kontrakt? 

Hur väl kan EPiServer mäta sina partners aktivitet och output? 

Hur ser EPiServers överväganden ut då ni väljer partner utifrån ett ”riskperspektiv”.  

Hur arbetar ni för att minska risk med hjälp av tillit/kompetens/kontrakt? 

Hur är kontrakten med era partners utformade? 

Hur sker koordineringen mellan era partners ut angående framtida försjälningar osv? Vad gör 
alla manager för olika regioner, arbetsuppgifter? 

Hur arbetar ni aktivt med relationer till era partner företag? 

Hur mycket förhandlingskraft har EPiServer mot sina partners?  

 

Avslutning 

Sammanfattning vid intervjuns slut, finns det några oklarheter?  

Är det något mer du vill fråga, tillägga eller berätta? 

Kan vi återkomma om det är så att vi behöver mer information i någon fråga? 
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Bilaga 3 Appendix - Partnerprogram  

Ett urval av de krav och fördelar som statueras i ett Appendix som bifogas i kontrakten 
mellan EPiServer och deras partners.  

Partnernivå 
Associated 
Partner 

Solution 
Partner 

Premium 
Solution 
Partner 

Grundkrav 

Vara framgångsrikt företag i minst 2 år Ja Ja Ja 

Vara ett väletablerat företag inom IT/internet-industrin Ja Ja Ja 

Sälja och marknadsföra EPiServerprodukter Ja Ja Ja 

Tillsätta Partneransvarig Ja Ja Ja 

Tillsätta partnerteknologi-ansvarig Ja Ja Ja 

Microsoft Partner/MSDN Member – abonnent Ja Ja Ja 

Säljkrav 

Säljkrav* 
>70 000 
SEK 

>200 000 
SEK 

>600 000 
SEK 

Rapportera utsikter Nej Ja Ja 

Skapa Affärs- och marknadsplan för EPiServerprodukter Nej Nej Ja 

*Baserat på nettovinst från licensförsäljning av 
EPiServerprodukter senaste de 12 månaderna  

EPiServer-kompetenskrav för olika partnernivåer 

Antal personer som har närvarat vid EPiServers 
säljprogram 1 1 2 

Antal certifierade utvecklare 0 2 5 

    

Säljfördelar 

Rabatt på produktlicenser 10% 25% 25% 

Marknadsföringsmedverkan Nej Nej 5% 

Ledtrådar om slutkundsutsikter från EPiServer Nej Nej Ja 
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Marknadsföringsfördelar 

Sammanslagna marknadsföringsaktiviteter Nej Ja Ja 

Partnerpresentation på www.episerver.com Nej Ja Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 


