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Sammanfattning	
	
Studiens	syfte	var	att	undersöka	vilka	faktorer	påverkar	organisationers	val	att	

ingå	i	det	EU-finansierade	konsortiet	R-Mode	Baltic,	och	hur	väl	kan	dessa	härledas	

till	transaktionskostnadsteori.	En	kvalitativ	fallstudie	har	tillämpats.	Analys	av	

insamlad	data	har	skett	via	pattern-matching	vars	syfte	är	att	söka	efter	empiriska	

mönster.	Transaktionkostnadsteori	är	vårt	teoretiska	ramverk	som	introducerades	

av	Ronald	Coase	år	1937	och	som	sedan	Oliver	Williamson	byggt	vidare	på.	

Williamson	beskriver	vertikala	gränser	i	företaget	och	att	dessa	bestäms	av	tre	

faktorer:	relationsspecifika	tillgångar,	osäkerhet	och	frekvens.	För	att	

komplementera	studien	har	ytterligare	två	perspektiv	beaktats:	

Nätverksperspektiv	och	Resursbaserat	perspektiv.	I	slutsatsen	konstaterar	vi	att	tre	

av	fem	utvalda	faktorer	har	haft	påverkan	på	valet	att	gå	med	i	R-mode	Baltic.	

Dessa	tre	faktorer	är	relationsspecifika	tillgångar,	tillgång	till	komplementära	

resurser	och	nätverksskapande.	Övriga	två	faktorer	som	frekvens	och	osäkerhet	

har	inte	haft	större	påverkan	på	valet	att	gå	med	i	alliansen.		Förklarande	orsaker	

till	detta	är	människans	förmåga	att	ta	rationella	beslut	och	sociala	mekanismer	

mellan	företag	där	vi	främst	syftar	på	tidigare	samarbeten.	

	
	
	
Nyckelord:	transaktionskostnad,	allians,	resursbaserad	teori,	nätverksstyrning	
och	forskning	&	utveckling.	
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Abstract	
 

The	vision	of	the	study	is	to	find	factors	which	impacts	organisations	choices	to	

participate	in	the	EU-funded	R-mode	project,	and	how	well	these	can	be	related	to	

the	transaction	cost	theory.	A	qualitative	case	study	have	been	used	to	organise	the	

empirical	results.	Analysis	of	the	data	have	been	done	with	a	pattern	matching	

method	with	the	intent	to	find	recurring	thoughts	and	actions	from	the	

organisations.	The	transaction	cost	theory	was	first	introduced		1937	by	Ronald	

Coase	and	iterated	by	Oliver	Williamson.	Williamson	describes	the	vertical	

boundaries	of	the	firm	and	how	they	relate	to	three	main	factors:	asset	specificity,	

frequency	and	uncertainty.	To	complement	the	study	we	also	consider	the	resource	

based	view	(RBV)	and	network	perspective.	We	summarise	that	three	of	the	five	

factors	have	had	a	considerable	impact	on	the	organisations	decision	to	participate	

in	the	R-mode	project	or	not.	These	factors	are	asset	specificity,	availability	of	

complementary	resources	(RBV)	and	networking.	The	remaining	factors,	frequency	

and	uncertainty,	were	found	to	not	be	as	impactful	as	the	others	when	deciding	to	

join	the	consortium.	The	main	cause	of	this	found	to	be	bounded	rationality	and	

social	mechanisms,	affecting	especially	organisations	with	an	extended	

relationship.		

	

	

Keywords:	transaction	cost,	alliance,	resource	based	view,	network	governance	
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INLEDNING	

Praktisk	och	teoretisk	bakgrund		
Globalisering	har	haft	en	stor	inverkan	på	hur	näringslivet	är	strukturerat.	Bland	

annat	ser	vi	ett	ökat	intresse	i	samarbeten	mellan	företag	(KPMG,	2012,	2015).	

Men	vilken	struktur	är	effektivast	för	dessa	samarbeten?	

Transaktionskostnadsteorin	gör	ansats	för	att	förklara	vald	governance	

structure,	men	ger	man	en	rättvisande	bild	av	komplexa	alliansstrukturer	med	

partners	inom	både	offentlig	och	privat	sektor?			

Governance	structure	innebär	hur	organisationer	väljer	att	sätta	upp	sina	

vertikala	gränser	och	valet	står	mellan	att	köpa	in	från	marknaden,	att	ingå	

samarbete	med	andra	organisationer	eller	att	producera	själv.			

Genom	att	göra	en	studie	på	det	internationella	EU-samarbetet	R-Mode	

Baltic	försöker	vi	hitta	de	faktorer	som	har	haft	en	påverkan	på	organisationerna	

när	de	valde	att	ingå	i	alliansen.	Alliansen	är	en	kombination	av	mindre	och	

större	företag,	myndigheter	och	forskningsinstitut,	därav	tror	vi	att	R-Mode	

Baltic	är	ett	passande	fall	att	studera	på	grund	av	att	alliansen	består	av	olika	

typer	av	organisationer.	Detta	kommer	att	bidra	med	en	bred	förståelse	för	valet	

av	att	ingå	i	en	allians.				

Alfred	Chandler	(1962)	menar	på	att	företagsstrukturen	följer	strategin	

vilket	i	sin	tur	påverkas	av	de	externa	förändringar	som	företaget	upplever.	

Detta	omfattar	framförallt	förändringar	i	teknologi	och	infrastruktur	för	

marknaden	man	är	aktiv	inom.	Detta	leder	oss	fram	till	idag	med	en	global	

marknad	med	god	infrastruktur	understödd	av	snabb	och	enkel	kommunikation	

i	och	med	internet.	Dessa	faktorer	är	grundförutsättningar	för	att	små	

specialiserade	företag	ska	kunna	konkurrera.	Men	i	och	med	ökningen	av	
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specialiserade	företag	ökar	även	behovet	av	samarbete	med	externa	aktörer.	

Funktioner	som	tidigare	kunde	hittas	internaliserade	i	stora	företag,	är	nu	till	en	

större	grad	effektiva	på	marknaden	istället.	Transaktionskostnadsteorin	påstår	

sig	kunna	förklara	vilka	sorters	samarbeten	organisationer	väljer	att	ingå	i.	

Teorin	är	först	introducerad	av	Ronald	Coase	(1937)	som	menar	på	att	valet	av	

företagets	gränser	beror	på	storleken	av	de	transaktionskostnader	som	varje	val	

medför.	Det	rationella	valet	är	således	den	formen	som	innefattar	lägst	

transaktionskostnader.	Oliver	Williamson	(1981)	bygger	vidare	på	detta	

ramverk	och	definierar	samarbetsvalen	som:	köp	från	marknaden,	internalisera	

aktiviteten	eller	en	hybridlösning	mellan	de	två.	Gråzonen,	som	är	

hybridlösningar,	innefattar	olika	sorters	allianser,	till	exempel	joint	ventures	och	

konsortium.	Konsortium	är	ett	samarbete	mellan	organisationer	som	

tillsammans	strävar	efter	samma	mål,	medan	joint	venture	är	när	

organisationerna	bildar	en	gemensamt	ägd	och	självständig	organisation.	De	

oberoende	variablerna,	det	vill	säga	de	främsta	transaktionskostnadsdrivarna,	

identifieras	som:	relationsspecifika	tillgångar,	frekvens	samt	osäkerhet.	

Williamson	(1981)	framhäver	även	relationsspecifika	tillgångar	som	den	främsta	

variabeln.	Vi	misstänker	att	det	rationella	valet	av	governance	structure	inte	bör	

vara	ett	konsortium	i	fallet	med	R-Mode	Baltic	om	man	ser	det	ur	ett	

transaktionskostnadsperspektiv.	Vår	instinktiva	uppfattning	är	istället	att	en	

vertikal	integrering	av	aktiviteten	hade	varit	det	optimala	valet,	då	vi	misstänker	

att	projektet	kräver	investeringar	med	hög	specificitet,	och	att	det	finns	en	

underliggande	osäkerhet	i	att	ingå	samarbete	med	utbyte	av	kunskap	och	

information.	Då	alliansen	har	bildats	trots	det,	är	vi	nyfikna	på	vad	som	har	gjort	
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att	alliansen	har	bildats	och	varför	de	olika	organisationerna	valt	att	ingå	i	

alliansen.		

En	liknande	diskrepans	har	även	Joanna	Oxley	(1997)	observerat	inom	

R&D	över	en	rad	utvalda	branscher.	Oxley	undersöker	effekten	av	

”misappropriation	hazards”	inom	ett	företags	val	bland	governance	structures	i	

allianser	med	tekniköverföring.	Hon	förutspår	att	när	äganderätten	inom	det	

tekniska	området	är	svåra	att	definiera	i	kontraktet,	och	när	omfattningen	av	

R&D-verksamheten	är	bredare	så	att	övervakningen	av	dessa	aktiviteter	

hämmas,	kan	partnerföretag	föredra	mer	"hierarkiska"	allianser	(t.ex.	

gemensamma	satsningar)	i	syfte	att	upprätthålla	strikt	kontroll	och	för	att	

minska	”misappropriation	hazards”.	När	äganderätten	är	lättare	att	ange	i	

kontrakt	och	när	omfattningen	av	R&D-verksamheten	är	smalare,	kan	

partnerföretag	däremot	välja	mer	"marknadsliknande"	ledningsstruktur	i	

teknikallianser	(t.ex.	ett	licensavtal).	Oxleys	empiriska	resultat	ger	starkt	stöd	för	

sitt	argument.	När	betydande	hinder	för	internalisering	finns	för	tekniska	eller	

organisatoriska	skäl,	är	företag	mer	sannolika	att	använda	”kapitalinvestering”	

för	att	underlätta	och	skydda	sina	samarbeten,	eftersom	en	högre	grad	av	ägande	

kan	ge	tätare	administrativ	kontroll	för	att	hantera	potentiellt	opportunistiska	

partner.	Yongliang	Han	(2004)	bygger	vidare	på	detta	resonemang	och	tittar	på	

motiven	för	att	ingå	i	en	R&D	allians	inom	biotech-branschen.	Han	konstaterar	

med	hjälp	av	sin	kvantitativa	studie	att	det	inom	bioteknik	existerar	en	ganska	

svagt	empiriskt	stöd	för	att	Williamsons	utsatta	variabler	är	drivande.	Han	

spekulerar	kring	andra	variabler	som	kan	driva	ett	beslut	kring	

samarbetsstruktur	och	föreslår	behovet	av	inomorganisatoriskt	lärande,	

samtidigt	som	man	bibehåller	organisatorisk	flexibilitet;	det	vill	säga,	att	
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organisationerna	i	första	hand	syftar	till	att	förvärva	R&D	kunskap	och	kapacitet	

från	andra	forskningsinriktade	organisationer.	

Syfte	och	problem	
Med	utgångspunkt	i	företagets	val	av	att	använda	marknaden,	vertikalt	integrera	

eller	en	hybrid	av	de	båda,	blir	det	relevant	att	fråga	sig	i	vilken	grad	

transaktionskostnadsteorins	faktorer	kan	inverka	på	valet	av	governance	

structure.	Senare	forskning	och	teorier	diskuterar	huruvida	de	grundläggande	

antaganden	inom	teorin	är	tillräckliga	för	att	förklara	valet	av	vertikala	gränser,	

och	transaktionskostnadsteorin	har	tillika	vid	flertalet	tillfällen	adderat	en	rad	

olika	faktorer	i	sökandet	efter	en	mer	komplett	teori.	

Då	det	finns	anledning	att	tro	valet	av	governance	structure	inte	bör	ta	

formen	av	en	alliansstruktur,	vilket	är	utfallet	i	R-Mode	Baltic,	ställer	vi	oss	

frågandes	huruvida	transaktionskostnadsteorins	faktorer	uteslutande	kan	

förklara	organisationers	val	av	governance	structure.	Vår	instinktiva	uppfattning	

är	att	vertikalt	integrera	aktiviteterna	skulle	vara	det	rationella	valet	och	tillika	

det	val	som	är	mest	optimalt	utifrån	ett	transaktionskostnadsperspektiv	då	vi	

misstänker	att	det	föreligger	en	hög	grad	av	osäkerhet	och	relationsspecifika	

tillgångar.		

Vårt	syfte	och	bidragande	med	studien	är	att	studera	vilka	faktorer	som	

kan	ligga	bakom	valet	av	att	ingå	i	det	EU-finansierade	och	multinationella	

konsortiet	R-Mode	Baltic,	samt	att	koppla	detta	till	transaktionskostnadsteorin	

och	kompletterande	teorier	i	strävan	efter	att	hitta	ytterligare	faktorer	och	

incitament	som	inverkar	på	valet	av	governance	structure.	Detta	mynnar	ut	i	

följande	teoretiska	problematisering	och	forskningsfråga:	
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”Vilka	faktorer	påverkar	organisationers	val	att	ingå	i	det	EU-finansierade	

konsortiet	R-Mode	Baltic,	och	hur	väl	kan	dessa	härledas	till	

transaktionskostnadsteori”		

TEORETISKT	RAMVERK	

Transaktionskostnadsteorin	gör	anspråk	på	att	förklara	val	av	governance	

structure,	vilket	är	den	naturliga	utgångspunkten	i	vår	studie.	Vi	ställer	oss	dock	

kritiska	till	att	denna	teori	är	helt	avgörande	i	valet	mellan	de	olika	strukturerna.	

Det	är	främst	vid	valet	av	att	ingå	i	allianser	som	vi	tror	att	

transaktionskostnadsteorin	inte	når	hela	vägen	fram	i	att	förklara	de	faktorer	

som	har	haft	påverkan	på	val	av	governance	structure.	Efter	att	ha	gått	igenom	

ett	antal	empiriska	studier	har	vi	kommit	fram	till	att	andra	teorier,	såsom	det	

resursbaserade	perspektivet,	kan	komplettera	vår	förståelse	kring	incitamenten	

och	motiven	till	att	ingå	i	ett	samarbete	med	andra	organisationer.	Detta	

perspektiv	förespråkar	resurser	i	allmänhet	och	kunskap	i	synnerhet	som	den	

viktigaste	konkurrensfördelen,	något	som	de	föregående	studierna	också	har	

påvisat	vara	betydande	vid	alliansskapande.	Författare	likt	Gregory	Dow	(1986)	

och	Daniel	Kahneman	&	Amos	Tversky	(1974)	forskade	inom	antaganden	

kopplade	till	beteende.	Dow	ställde	sig	kritisk	till	hur	transaktionskostnadsteori	

är	tillräcklig	för	att	ta	beetendevetenskapliga	antaganden	i	beakt,	medan	

Kahneman	&	Tversky	menade	att	begränsad	rationalitet	inte	var	knuten	endast	

till	kontraktskrivande.	Vidare	har	de	studier	som	vi	läst	bidragit	med	andra	

förklaringsvariabler	som	vi	finner	intressanta	och	som	möjligen	kan	ha	en	effekt	

på	valet.	Dessa	faktorer	är	kopplade	till	nätverkande	och	till	att	skapa	fler	

affärsmöjligheter	i	framtiden.	Genom	att	bygga	sig	ett	kontaktnät	och	skapa	
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relationer	finns	förhoppning	att	fortsätta	samarbeta	även	efter	att	projektet	är	

färdigt.						

Transaktionskostnadsteorin	
I	Ronald	Coase	artikel	”Nature	of	the	firm”	från	1937	beskrivs	det	hur	

marknaden	inte	alltid	är	den	strukturen	som	är	mest	effektiv	för	ett	företag	att	

använda.	Han	menar	att	det	uppkommer	transaktionskostnader	när	företag	

väljer	att	använda	sig	av	marknaden.	Alternativet	till	att	använda	marknaden	har	

länge	varit	att	vertikalt	integrera	processer	och	produktion.	Skulle	det	visa	sig	att	

marknaden	alltid	var	mest	kostnadseffektiv	skulle	alla	ekonomiska	utbyten	ske	

genom	marknaden.	Transaktionskostnader	är	de	kostnader	som	sker	till	följd	av	

ekonomiska	transaktioner,	och	vidtar	skepnaden	av	tid	och	utgifter	för	att	

förhandla,	konstruera	och	upprätthålla	kontrakt.		

Transaktionskostnadsteori	utvecklades	ytterligare	av	Oliver	Williamson	

som	vidtog	ett	utökat	perspektiv	på	transaktionskostnader.	Williamson	

kategoriserade	transaktioner	i	tre	dimensioner:	(1)	osäkerhet	kring	

transaktionen,	(2)	frekvensen	av	transaktionen	och	(3)	graden	av	

relationsspecifika	tillgångar	som	transaktionen	kräver.	I	vilken	grad	

dimensionerna	påverkar	ett	företag	kommer	spela	roll	i	företagets	val	av	

governance	structure.	Vid	hög	grad	av	osäkerhet,	frekvens	och	relationsspecifika	

tillgångar	pekar	det	på	att	en	vertikal	integration	är	den	struktur	som	skall	visa	

sig	vara	mest	kostnadseffektiv.	På	motsvarande	sätt	visar	en	låg	grad	av	

osäkerhet,	frekvens	och	relationsspecifika	tillgångar,	att	användandet	av	

marknaden	skall	vara	det	alternativ	som	är	mest	gynnsamt.	Osäkerhet	vid	

ekonomiska	uppgörelser	uppkommer	till	följd	av	instabilitet,	ovisshet	om	risker	

och	ambivalens	kring	hur	aktörerna	på	marknaden	kommer	att	agera.	Därmed	
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finns	det	alltid	en	överhängande	risk	för	opportunistiskt	beteende.	Med	

opportunistiskt	beteende	avses	att	det	finns	företag	som	tar	beslut	utifrån	vad	

som	är	mest	fördelaktigt	för	det	egna	företaget.	Dessa	beslut	kan	ske	på	

bekostnad	av	andra	aktörer	eller	företag	i	periferin.	Att	förhandla	fram	kontrakt	

är	ett	tillvägagångssätt	som	företag	väljer	för	att	försäkra	sig	mot	

opportunistiska	beteende,	men	till	följd	av	bunden	rationalitet	anses	alla	

kontrakt	vara	inkompletta.		

Governance	structures		
Beroende	variabeln	governance	structure	förklarar	ett	företags	val	att	lägga	upp	

sina	vertikala	gränser.	Traditionellt	sett	väljer	företag	mellan	att	producera	själv	

eller	att	köpa	produkten/tjänsten	på	marknaden.	Detta	benämns	för	företagets	

make	or	buy-beslut	och	är	varandras	ytterligheter	(Besanko,	Dranove,	Shanley	&	

Schaefer,	2013).				

Hur	företag	väljer	att	organisera	sig	handlar	i	första	hand	om	att	

minimera	kostnader	såsom	transaktionskostnader	och	produktionskostnader.	

Valet	av	governance	structure	beror	enligt	transaktionskostnadsteorin	på	vilket	

som	är	det	mest	effektiva	ur	ett	kostnadsperspektiv	(Williamson,	1975).		

Teorin	har	byggts	vidare	och	beslutet	om	governance	structure	innefattar	

även	mellanliggande	punkter	som	är	mer	vertikalt	organiserade	än	vanliga	

marknadstransaktioner.	Williamson	nämner	tre	olika	typer	av	strukturer	som	

bygger	på	en	högre	grad	av	samarbete	än	marknadstransaktioner;	trilateral	

struktur,	bilateral	struktur	och	förenad	struktur.	Trilateral	struktur	innebär	att	

en	icke-juridisk	tredje	part	med	kunskap	inom	branschen	fungerar	som	

oberoende	medlare	ifall	det	skulle	uppstå	en	konflikt	mellan	

transaktionsparterna	som	ingått	kontraktet.	Bilateral	struktur	är,	till	skillnad	
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från	trilateral,	när	parterna	ingår	kontrakt	grundat	på	en	mer	legal	kontroll.	Den	

tredje	strukturen	som	Williamson	nämner	är	förenad	struktur.	Detta	är	ett	mer	

vertikalt	integrerat	samarbete	än	de	två	föregående	där	ett	gemensamt	ägande	

förekommer.	Vid	denna	organiseringsform	har	båda	parterna	gjort	

relationsspecifika	investeringar	och	samarbetet	blir	smidigare	då	inga	

förhandlingar	eller	arbete	med	avtal	krävs	då	samarbetet	sker	under	enat	tak	

(Williamson,	1985).	

Ett	annat	sätt	att	benämna	ett	samarbete	mellan	två	eller	fler	aktörer	är	

allians	och	kan	ses	ett	samlingsbegrepp	för	ovan	nämnda	strukturer.	På	samma	

sätt	som	bilateral	och	trilateral	struktur,	bygger	allianser	på	en	högre	grad	av	

koordination	och	informationsdelning	än	traditionella	marknadstransaktioner,	

men	aktörerna	är	samtidigt	självständiga	organisationer.	Joint	venture	är	en	typ	

av	strategisk	allians	men	är	uppbyggd	som	en	förenad	struktur.	I	ett	joint	

venture	har	parterna	tillsammans	skapat	en	gemensamt	ägt	organisation	och	är	

på	så	sätt	ett	mer	vertikalt	integrerat	samarbete.	Strategiska	allianser	är	således	

en	form	av	hybrid	mellan	marknadstransaktioner	och	helt	integrerad	struktur.	

Då	allianser	bygger	på	ett	närmre	samarbete	än	transaktioner	gjorda	på	

marknaden	sker	ofta	ett	större	informationsutbyte	som	kan	leda	till	att	privat	

information	läcks	på	ett	okontrollerat	sätt	(Besanko	et	al.,	2013)								

Konsortium	är	en	form	av	allians	som	består	av	en	grupp	av	

organisationer	som	samarbetar	för	att	uppnå	gemensamma	mål.	

Organisationerna	kan	till	exempel	bestå	av	statliga	verk,	utbildningsinstitut	och	

företag.	Samarbetet	går	ut	på	att	organisationer	går	samman	och	delar	med	sig	

av	sina	resurser	med	övriga	medlemmar,	tillika	kan	konsortium	vara	både	

ideella	och	vinstdrivande.				
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Faktorer	som	påverkar	valet	av	governance	structure	

Relationsspecifika	tillgångar		

Den	 klassiska	 tolkningen	 av	 relationsspecifika	 tillgångar	 ges	 av	 Oliver	

Williamson	 (1985)	 som	 förklarar	 transaktionskostnadsteorin	 med	 hjälp	 av	

agent-	 och	 teknisk	 effektivitet.	 Williamson	 menar	 på	 att	 skillnaden	 mellan	

marknaden	 och	 organisationens	 effektivitet	 är	 avgörande	 i	 valet	 mellan	 att	

vertikalt	integrera	eller	köpa	från	marknaden.	Teknisk	effektivitet	är	bundet	till	

graden	 av	 produktion	 vid	 given	 input.	 Det	 innebär	 att	 skillnaden	 mellan	

marknaden	 och	 företagets	 tekniska	 effektivitet	 sjunker	 vid	 högre	 grad	

relationsspecifika	 tillgångar	 då	 marknaden	 inte	 kan	 utnyttja	 skalfördelar	 till	

samma	 grad	 på	 grund	 av	 en	 lägre	 efterfrågan	 av	 specialiserad	 produktion.	

Agenteffektivitet	 är	 de	 kostnader	 som	 uppstår	 utanför	 produktionen	 såsom	

transaktionskostnader,	influeringskostnader	och	koordinationskostnader.	Enligt	

Williamson	(1985)	utgör	relationsspecifika	tillgångar	den	starkaste	förklarande	

variabeln	 till	 val	 av	 governance	 structure.	 Denna	 specificitet	 tar	 olika	 former	 i	

varje	situation.	Besanko	et	al.	(2013)	bygger	vidare	på	Oliver	Williamson	(1981)	

och	 definierar	 fyra	 variabler	 men	 reserverar	 sig	 för	 att	 relationsspecifika	

tillgångar	kan	ta	flera	uttryck.	Dessa	kategoriseras	enligt	följande:	Site	specificity,	

Physical	 asset	 specificity,	 Dedicated	 assets	 samt	 Human	 asset	 specificity.	 Site	

specificity	 innebär	 att	 tillgångar	 har	 placerats	 för	 att	 vara	 geografiskt	 nära	

varandra	 för	 att	 bland	 annat	 ta	 del	 av	 lägre	 transportkostnader	 och	

processkostnader.	 Physical	 asset	 specificity	 behandlar	 de	 tillgångar	 som	 är	

designade	för	en	viss	transaktion.	Ett	exempel	är	gjutningsformer	eller	specifikt	

designade	maskiner.	Dedicated	assets	 täcker	 in	 de	 tillgångar	 som	 leverantören	
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investerar	i	 för	en	viss	sorts	köpare	istället	för	en	specifik	köpare.	Human	asset	

specificity	representerar	de	kunskaper,	färdigheter	och	rutiner	människor	lär	sig	

som	är	mer	värdefulla	 inom	ett	 visst	 samarbete	 än	utanför	det.	 Exempel	 är	 att	

parterna	 lär	 sig	 varandras	 beställningsrutiner	 vilket	 leder	 till	 sänkta	

transaktionskostnader.	 En	 högre	 grad	 av	 relationsspecifika	 tillgångar	 innebär	

således	 högre	 förlust	 i	 produktivitet	 när	man	 vill	 ställa	 om	 resurserna	 till	 nya	

transaktioner	 och	 nya	 partners	 (Besanko	 et	 al.,	 2013).	 Detta	 leder	 till	 en	

inlåsningseffekt	 som	 Benjamin	 Klein,	 Robert	 Crawford	 och	 Armen	 Alchian	

(1978)	definierar	som	“hold-up”	problem.	Det	innebär	att	när	asymmetri	mellan	

parters	relationsspecifika	tillgångar	existerar	finns	det	risk	att	parten	med	lägst	

relationsspecifika	 tillgångar	 använder	 denna	 beroenderelation	 för	 att	

appropriera	maximalt	värde.	Denna	asymmetri	benämns	kvasiränta	av	Klein	et	

al.	 (1978)	och	är	en	av	de	 största	kostnadsdrivare	 för	 transaktioner	 i	och	med	

högre	 grad	 av	 kontraktsskrivning	 och	 frekvens	 i	 denna	 samt	 en	högre	 grad	 av	

faktorn	osäkerhet	(Klein	et	al.,	1978).					

Frekvens		

Frekvens,	 tillika	 en	 av	 tre	 dimensioner	 vid	 val	 av	 governance	 structure	 enligt	

Williamson	 (1985),	 definieras	 som	 antal	 interaktioner	 som	 krävs	 för	 att	 t.ex.	

förhandla	fram	ett	kontrakt.	Med	utgångspunkt	i	kontrakt,	säger	Motiar	Rahman	

och	Mohan	Kumaraswamy	(2002)	att	skapandet	av	det	huvudsakliga	kontraktet	

inte	bara	i	sig	själv	är	en	enstaka	transaktion,	utan	kan	även	ses	som	en	serie	på	

varandra	 upprepade	 transaktioner	 i	 form	 av	 anspråk,	 tvister	 och	 nybygge.	

Upprepade	 transaktioner	 kan	 vara	 av	 en	 betydande	 roll	 i	 stora	 projekt,	 vilket	

ofta	innebär	ett	stort	antal	transaktioner	i	till	exempel	allianser.	Avtalsparter	är	
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därmed	mer	 benägna	 att	 skapa	 specialiserade	 governance-mekanismer	 för	 att	

organisera	de	högfrekventa	 transaktionerna	(Williamson,	1985).	Specialiserade	

governances	skapas	vanligtvis	 till	 följd	av	höga	start-	och	etableringskostnader	

och	 det	 kollektiva	 ansvar	 som	 varje	 organisation	 bär.	 Specialiserade	

styrningssätt	genereras	även	till	följd	av	de	krav	som	i	regel	finns	inom	allianser,	

grundat	 på	 ett	 gemensamt	 beslutsfattande,	 vilket	 tillika	 tillför	 en	 grad	 av	

komplexitet	 för	 styrningen	 inom	 allianser.	 Desto	 intensivare	 frekvensen	 av	

transaktioner	 är,	 desto	 större	 blir	 transaktionskostnader	 i	 samband	 med	 att	

samordna	aktiviteter,	fördela	resurser	och	övervaka	olika	beteenden.	Därtill	kan	

komplexa	 transaktioner	 ofta	 innebära	 förhandlingar	 som	 uppstår	 i	 efterhand,	

och	därtill	 i	flera	situationer	såsom	vid	omförhandlingar,	vilket	i	sin	tur	medför	

ytterligare	 transaktionskostnader	 (Chen,	 Zhang,	 och	 Xie,	 2015).	 Frekvens	

uppstår	 därför	 i	 flera	 former,	 däribland	 handelsfrekvens	 mellan	 flera	 olika	

marknadspartners,	 som	 bland	 annat	 Economic	 Institutions	 of	 Capitalism	 av	

Oliver	Williamson	behandlar.	Williamson	menar	att	handelsfrekvensen	 sker	på	

marknader	 oavsett	 vem	 eller	 vilken	 organisation	 som	gör	 affären	 (Williamson,	

1985:	60-66).	

Kostnader	 uppstår	 till	 följd	 av	 aktiviteter	 och	 deltagande,	 såsom	 att	

organisera	 information,	 samordna	 verksamheter,	 skydda	 sina	 intressen,	

övervaka	 transaktioner	 och	 arrangera	 lämpliga	 justeringar	 i	 beteende.	 Varje	

enskild	 form	 av	 strategisk	 allians	 kan	 förklaras	 som	 företagens	

sammansättningar	av	beslut	 för	att	minimera	de	totala	kostnaderna	som	måste	

bemötas	för	att	uppnå	specifika	och	gemensamma	affärsmål.	En	hög	frekvens	av	

transaktioner	 uppmuntrar	 avtalsslutare	 att	 skapa	 speciellt	 framtagna	

governance-mekanismer.	 Detta	 till	 följd	 av	 att	 kostnaden	 för	 att	 skapa	 en	
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specialiserad	 governance	 structure,	 som	 ger	 förutsättningar	 att	 enklare	

återhämta	 sig	 från	 stora	 återkommande	 transaktioner	 (Williamson,	 1985:	 60).	

Williamson	 påstår	 samtidigt	 att	 när	 organisationer	 är	 utsatta	 för	 hög	

transaktionsfrekvens,	 skulle	 det	 vara	 mer	 gynnsamt	 att	 vertikalt	 integrera,	

kontra	 att	 använda	 marknaden,	 likt	 i	 figur	 1.

	

Figur	1.	Frekvens,	Specificitet,	Företagsstruktur.	Hur	Williamson	förutspår	

organisationers	vertikala	gränser	(Williamson,	1985:	79).	

Osäkerhet		

Den	 tredje	 faktorn	 som	 påverkar	 valet	 av	 governance	 structure	 är	 graden	 av	

osäkerhet.	 Precis	 som	de	 två	 andra	 faktorerna	 är	 en	hög	 grad	 av	osäkerhet	 en	

indikation	 på	 att	 en	 mer	 hierarkisk	 struktur	 är	 att	 föredra.	 Det	 teoretiska	

resonemanget	 bygger	 på	 att	 människor	 är	 opportunistiska	 och	 det	 föreligger	

därför	 en	 osäkerhet	 kring	 motpartens	 prestation	 och	 agerande.	 Graden	 av	

osäkerhet	 är	 av	 större	 betydelse	 när	 transaktionerna	 kräver	 relationsspecifika	

investeringar.	Detta	 beror	 på	 att	 vid	 låg	 specificitet	 är	 det	 relativt	 lätt	 att	 byta	
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transaktionspartner	 då	 man	 inte	 har	 gjort	 investeringar	 för	 just	 en	 särskild	

transaktion.	 Osäkerheten	 kring	motpartens	 prestation	 har	 därför	 inte	 lika	 stor	

påverkan	 som	 vid	 hög	 relationsspecificitet.	 Ett	 annat	 antagande	 inom	

transaktionskostnadsteorin	är	att	människor	är	begränsat	rationella,	det	vill	säga	

att	man	inte	har	möjlighet	att	förutse	alla	eventuella	händelser	som	kan	inträffa	

(Williamson,	 1985).	 Herbert	 Simon	 (1955)	 riktade	 kritik	 mot	 ekonomisk	

forskning	som	antog	att	beslutsfattare	är	fullt	rationella,	 trots	att	beslutsfattare	

är	 så	 pass	 rationella	 som	 förutsättningarna	 tillåter.	 Simons	 antagande	

utvecklades	 senare	 av	 Kahneman	&	 Tversky	 (1974)	 som	menar	 att	 begränsad	

rationalitet	även	förekommer	vid	andra	situationer	än	vid	skrivande	av	kontrakt,	

däribland	 vid	 beslutsprocesser.	 Dow	 (1986)	 menar	 att	 enskilda	 beslutstagare	

har	 egenintressen	 som	 kan	 leda	 till	 intern	 opportunism,	 vilket	 kan	 influera	

företagets	val	av	vertikala	gränser.	

Osäkerhet	delas	vanligen	upp	i	två	kategorier;	environmental	uncertainty	

och	 behavioral	 uncertainty.	 Med	 environmental	 uncertainty	 menas	 att	 det	 är	

svårt	att	på	förhand	förutspå	alla	eventualiteter	som	kan	påverka	ett	ekonomiskt	

utbyte	och	är	därför	svårt	att	inkludera	i	ett	kontrakt.	Detta	uppstår	på	grund	av	

att	människor	är	begränsat	rationella.	Behavioral	uncertainty	innebär	att	det	är	

svårt	 att	 kontrollera	 eller	 verifiera	 motparternas	 prestationer	 och	 agerande,	

vilket	kan	kopplas	 till	opportunism	(Williamson,	1985;	Geyskens,	Steenkamp	&	

Kumar,	2006).		

För	 att	 ett	 kontrakt	 ska	 anses	 vara	 komplett	 krävs	det	 att	 parterna	 kan	

förutspå	 alla	möjliga	 händelser	 och	 bestämma	 hur	 de	 ska	 behandlas.	 Parterna	

behöver	 även	 kunna	 specificera	 vad	 som	 förväntas	 av	 övriga	 parters	

prestationer	och	hur	detta	ska	mätas.	Till	sist	måste	en	utomstående	aktör	kunna	
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bedöma	 om	 parterna	 uppfyller	 sina	 åtaganden	 och	 även	 kunna	 iaktta	 vilka	

händelser	som	inträffade.	På	grund	av	att	alla	dessa	kriterier	ska	uppfyllas	är	alla	

kontrakt	i	praktiken	inkompletta	(Besanko	et	al.,	2013:	112-113).	

Det	 ligger	 med	 andra	 ord	 en	 osäkerhet	 i	 transaktioner	 på	 grund	

opportunism	och	begränsad	rationalitet	hos	människor.	

Resursbaserat	perspektiv	

Empiriska	studier	visar	att	faktorerna	som	påverkar	valet	att	skapa	och	ingå	i	

olika	sorters	allianser	går	ut	på	att	få	tillgång	till	och	utbyte	av	andra	

organisationers	resurser.	De	resurser	som	eftersträvas	i	samarbetet	är	

komplementära	och	tanken	är	att	resurserna	tillsammans	ska	skapa	bättre	

förutsättningar	för	framgång.	Enligt	studierna	är	det	framförallt	resurser	i	form	

av	kunskap	och	information	som	man	inom	R&D-allianser	vill	åt,	men	även	

materiella	resurser	såsom	utrustning.	Detta	definieras	som	faktorn	

kompletterande	resurser.	Vi	finner	det	troligt	att	detta	är	något	som	har	påverkat	

organisationerna,	i	vårt	fall	med	R-Mode	Baltic,	att	ingå	i	samarbetet.						

Transaktionskostnadsteori	 belyser	 att	 det	 finns	 flera	 sorters	

organisationer	eftersom	transaktioner	skiljer	 sig	åt.	Effektivitet	uppfylls	endast	

om	governance	structure	är	anpassad	till	det	specifika	behov,	som	varje	 typ	av	

transaktion	 kräver	 (Williamson,	 1981).	 Å	 andra	 sidan	 finns	 det	 teorier	 som	 är	

behjälpliga	 för	 att	 öka	 förståelsen	 för	 varför	 vissa	 typer	 av	 transaktioner	 görs.	

Det	 resursbaserade	 perspektivet	 är	 en	 relevant	 teori	 för	 att	 förklara	 hur	

strategiska	 allianser	 bildas	 när	 företag	 behöver	 komma	 åt	 alternativa	 resurser	

som	 inte	 kan	 köpas	 via	 marknadstransaktioner,	 men	 som	 är	 tillgängliga	 från	

andra	 organisationer.	 Inom	 dessa	 resurser	 inkluderas	 såväl	 ekonomiska,	
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tekniska,	 immateriella	 och	 fysiska	 så	 som	 produktionskapaciteter	 och	

försäljningskanaler	 (Das	 &	 Teng,	 1998).	 I	 kontrast	 till	

transaktionskostnadsteorin	 som	 främst	 tittar	 på	 hur	 organisationer	 skall	

gruppera	sig	för	att	minimera	kostnader,	syftar	det	resursbaserade	perspektivet	

till	 att	 lyfta	 fram	 hur	 organisationer	 skall	 gå	 tillväga	 för	 att	 maximera	 värde	

genom	 arrangemang	 och	 nyttjande	 av	 värdefulla	 resurser.	 Organisationer	 ses	

som	försök	att	hitta	den	optimala	gränsen	 för	sin	resurs,	och	hur	denna	resurs	

maximerar	sitt	värde	 i	 förhållande	till	andra	kombinationer	av	resurser	(Das	&	

Teng,	 2000).	 Jay	 Barney	 (1991)	 menar	 att	 det	 resursbaserade	 perspektivet	

föreslår	att	värdefulla	resurser	i	de	flesta	fall	är	knappa,	imperfekt	imiterbar	och	

saknar	 direkta	 substitut.	 Vidare	menar	 Barney	 (1991)	 att	 en	 organisation	 kan	

säga	 påstå	 sig	 ha	 en	 konkurrensfördel	 när	 de	 utför	 en	 värdeskapande	 strategi	

som	 inte	 genomförs	 av	 en	 konkurrent	 eller	 potentiell	 konkurrent.	 	Vidare	

föreslås	 även	 att	 det	 resursbaserade	 perspektivet	 är	 särskilt	 lämpligt	 att	

undersöka	 huruvida	 organisationer	 huvudsakligen	 använder	 strategiska	

allianser	 för	 att	 få	 tillgång	 till	 värdefulla	 resurser.	 Allianser	 förbättrar	 det	

strategiska	läget	för	organisationen	på	konkurrensutsatta	marknader	genom	att	

tillhandahålla	resurser	från	andra	organisationer,	som	gör	att	det	är	möjligt	för	

parterna	att	dela	kostnader	och	 risker	 (Das	&	Teng,	2000).	 I	 tidigare	 litteratur	

kring	 formaterande	 och	 styrning	 av	 allianser,	 diskuteras	 betydelsen	 av	

kompletterande	 resurser	 och	 dess	 nyckelbetydelse	 i	 vilken	 form	 alliansen	

kommer	 ta.	 När	 organisationer	 bidrar	 med	 resurser	 som	 kompletteras	 av	

varandra,	finns	det	en	hög	grad	av	ömsesidigt	beroende	av	varandra,	och	därmed	

blir	 risken	 lägre	 att	 en	 alliansmedlem	 utnyttjar	 en	 annan	 medlems	 resurs.	

Allianser	 som	 skapas	 på	 organisationer	 som	 komplementerar	 varandras	



	

	

21	

resurser	 resulterar	 vid	 flera	 fall	 i	 ett	 bättre	 samarbete,	 då	 risken	 för	 att	 vara	

direkta	 konkurrenter	 i	 produktens	 slutmarknad	 är	 reducerad	 (Chen	 &	 Chen,	

2003).	 I	 de	 fall	 där	 syftet	 att	 ingå	 i	 en	 allians	 är	 att	 i	 hemlighet	 få	 tillgång	 till	

kunskapsbaserade	 resurser	krävs	det	alliansformer	 som	är	engagerade	och	väl	

sysselsatta.	 Med	 avstamp	 i	 den	 typ	 av	 allians	menar	 Das	 och	 Teng	 (2000)	 att	

unilaterala	kontraktbaserade	allianser	är	att	 föredra,	när	avsikten	 i	 första	hand	

är	 att	 bidra	med	 resurser	 som	 finns	 inom	 organisationen.	 Resurser	 som	 finns	

inom	organisationen	avser	vara	pengar	för	ett	patent	eller	liknande	resurser	som	

ett	 företag	 har	 äganderätten	 till.	 I	 de	 fallen	 då	 organisationer	 inte	 har	 något	

intresse	 i	 att	 förvärva	 andra	 organisationers	 tysta	 kunskap,	 kommer	 det	 att	

finnas	 ett	 litet	 behov	 av	 att	 skapa	 en	 bilateral	 avtalsbaserade	 allianser	 (Das	&	

Teng,	2000).		

Bruce	Kogut	och	Udo	Zander	(1992)	delar	upp	kunskap	i	två	kategorier;	

information	 och	 know-how.	 Information	 innebär	 vem	 vet	 vad	och	med	 know-

how	menas	 bland	 annat	 hur	man	 organiserar	 sin	 forskning.	Kunskap	 är	 något	

som	finns	hos	 individer	men	är	också	något	som	existerar	och	utvecklas	under	

sociala	interaktioner	mellan	individer.	På	grund	av	att	kunskap	ofta	är	”tyst”	är	

det	svårt	att	imitera	och	svårt	att	få	in	i	kontrakt.	Förmågan	att	kunna	återskapa	

och	föra	vidare	kunskap	inom	organisationen,	samtidigt	som	andra	företag	inte	

kan	imitera	densamma,	skapar	konkurrensfördelar	(Kogut	&	Zander,	1992).						

Transaktionskostnadsteori	 och	 kunskapsbaserat	 perspektiv	 är	 två	

kompletterande	 teorier	 på	 så	 sätt	 att	 de	 båda	 tar	 rädslan	 av	 oavsiktligt	

kunskapsläckage	 eller	 spridning	 av	 kunskap	 till	 andra	 parter	 i	 beaktning.	 Likt	

Jeongho	Choi	och	Farok	Contractor	(2015)	nämner	i	sin	studie	om	internationell	

R&D	 inom	kunskapsintensiva	 verksamheter	 där	 överföring	 av	 tyst	 teknisk	 och	
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teknologisk	kunskap	var	 förekommande,	är	detta	även	aktuellt	 i	R-Mode	Baltic	

då	organisationer	står	 inför	 liknande	dilemman,	att	välja	 i	vilken	grad	kunskap	

skall	 delges	 till	 övriga	 organisationer	 inom	 konsortiet.	 I	 gemensamma	

forsknings-	 och	 utvecklingsprojekt	 är	 en	 vital	 del	 att	 hitta	 den	 rätta	 balansen	

mellan	överföring	av	tyst	teknisk	kunskap,	för	att	främja	kreativitet	och	synergi,	

kontra	 de	 allierades	 önskan	 att	 skydda	 sin	 egen	 teknologi	 och	 immateriella	

tillgångar.	 Val	 av	 lämpligt	 ”governance	 modes”	 blir	 därmed	 av	 största	 vikt.	

Forskare	 inom	 det	 kunskapsbaserade	 perspektivet	 föreslår	 en	 hög	 grad	 av	

kontroll	 eller	 mer	 organisatoriskt	 omslutna	 allianser,	 detta	 för	 att	 ge	

organisationer	 garantier	 för	 kunskapsskydd	 samt	 främja	 tyst	 kunskapsutbyte	

(Choi	&	Contractor,	2015).	

Nätverksperspektiv		

Det	har	sedan	mitten	på	80-talet	observerats	en	form	av	governance	structure	

vid	namn	network	governance	(Piore	&	Sabel,	1984).	Denna	definieras	som	

trögrörliga	kluster	av	aktörer	som	arbetar	tillsammans	baserat	på	öppna	

kontrakt,	för	att	kunna	anpassa	sig	till	externaliteter	och	skydda	sig	mot	

förändringar.	Dessa	kontrakt	är	ej	formella	och	bindande	(Jones,	Hesterly	&	

Borgatti,	1997).	Man	menar	att	inom	branscher	skapas	kluster	av	organisationer	

som	har	längre	och	godare	relation	till	varandra	än	resten	av	branschen.	För	

dessa	aktörer	sker	majoriteten	av	deras	utbyte	inom	klustret	och	detta	utbyte	

utgör	processen	för	vilka	aktörer	som	är	del	av	grupperingen.	Givetvis	existerar	

det	kontrakt	mellan	vissa	aktörer	inom	klustret,	men	det	är	inte	dessa	kontrakt	

som	definierar	samarbetet	på	det	stora	hela	(Jones	et	al.,	1997).	Det	finns	en	rad	

med	artiklar	som	använder	filmindustrin	för	att	ge	ett	tydligt	exempel	på	
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nätverks	governance,	där	kontrakt	mellan	skådespelare,	filmstudios,	regissörer	

bildas	och	slutförs	i	olika	kombinationer	för	varje	film	som	spelas	in.	Men	de	

aktörer	som	blir	anställda	av	de	sju	stora	filmbolagen	utgör	bara	en	liten	del	(3	

%)	av	de	aktörer	som	är	tillgängliga	(Jones	&	Hesterly,	1993).	Det	tyder	på	att	

detta	kluster	har	en	djupare	relation	och	återvänder	hellre	till	varandra	än	att	

utforska	marknaden	och	utgör	således	ett	nätverks	governance	(Jones	et	al.,	

1997).		

	

	

Figur	2.	Network	governance,	hur	utbyte	leder	till	structural	embeddedness	

samt	social	mechanisms.	(Jones,	Hesterly	&	Borgatti,	1997).	

	

Nätverks	governance	har	sina	grunder	i	transaktionskostnadsteori	och	lånar	

således	faktorerna	frekvens,	relationsspecifika	tillgångar	samt	osäkerhet	med	

viss	spetsning	av	begreppen.	Detta	tydliggörs	i	Figur	2	vilket	visar	flödet	i	

nätverks	governance.	Det	görs	även	ett	lyft	i	perspektiv	från	bi-	och	trilaterala	

utbyten	till	att	se	på	hela	nätverket.	Jones	et	al.	(1997)	menar	på	att	det	



	

	

24	

framförallt	är	under	förhållanden	med	hög	osäkerhet	i	efterfrågan	och	låg	

osäkerhet	i	utbud	som	driver	nätverks	governance.	Det	är	följaktligen,	ett	mer	

precist	fokus	på	just	demand/supply-osäkerhet	än	i	transaktionskostnadsteorin.	

Även	i	relationsspecifika	tillgångar	smalnar	man	av	fokuset	till	framförallt	

human	asset	specificity.	Detta	då	denna	specificitet	har	en	högre	förmåga	att	

sänka	framförallt	osäkerhet	under	det	typiska	förhållandet	av	

efterfrågeosäkerhet	(Jones	et	al.,	1997).	Frekvens	utgör	samma	faktor	som	inom	

transaktionskostnadsteorin	men	Jones	et	al.	(1997)	utvecklar	innebörden	av	

frekvens.	Frekvensen	hjälper	driva	social	interaktion	mellan	aktörerna	och	

påverkar	således	osäkerheten	samt	hur	snabbt	och	till	vilken	grad	human	asset	

specificity	utvecklas.	Utöver	de	existerande	oberoende	faktorerna	väljer	Jones	et	

al.	(1997)	att	lägga	till	Task	complexity,	hädanefter	TC,	under	intensiv	tidspress.	

TC	ämnar	det	antalet	specialiserade	inputs	som	krävs	för	att	producera	en	

produkt	eller	tjänst.	En	högre	grad	av	just	TC	skapar	en	form	av	

beteendeberoende	mellan	aktörerna	(Pfeffer	&	Salancik,	1978)	och	detta	leder	

till	ett	ökat	behov	av	samarbete	(Jones	et	al.,	1997).	Tidsaspekten	hjälper	till	att	

ytterligare	smalna	av	faktorn	och	menar	på	trycket	att	minska	ledtider	pressar	

organisationer	till	strukturer	som	klarar	av	processer	som	inte	är	fullt	

sekventiella.		

Dessa	faktorer	driver	structural	embeddedness,	det	vill	säga	till	vilken	

vilken	grad	två	aktörer	i	en	relation	har	gemensamma	relationer	till	andra	

aktörer	(Granovetter,	1992).	Denna	structural	embeddedness	ligger	som	grund	

för	de	sociala	mekanismer	som	hjälper	till	att	styra	och	koordinera	nätverket.		

Med	restricted	access	menas	att	limitera	möjligheter	för	de	aktörer	

utanför	nätverket	att	samarbeta	med	de	inom	nätverket.	Detta	minimerar	
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koordinationskostnader	genom	att	rutiner	skapas	och	förväntningar	mellan	

aktörerna	blir	bättre.	Man	skapar	även	säkerhet	genom	att	information	kring	

aktörerna	sprids	genom	nätverket	(Jones	et	al.,	1997).		

Även	macroculture,	makrokultur,	reducerar	koordinationskostnader	

genom	att	inom	nätverket	bygga	upp	en	kultur	med	ett	visst	beteende,	kanske	

speciella	ord	för	unika	för	att	delge	komplex	information,	men	även	att	nätverket	

följer	liknande	regler	kring	beteende	i	olika	situationer	(Jones	et	al.,	1997).		

Collective	sanctions,	kollektiva	sanktioner,	förstärker	skyddet	kring	

utbyten	inom	nätverket.	Genom	att	bete	sig	opportunistiskt	förloras	potentiellt	

mer	än	bara	den	ena	relationen,	istället	förlorar	man	relationen	till	hela	

nätverket.	Det	skapar	även	incitament	för	att	övervaka	varandra	inom	nätverket.	

Det	leder	även	till	sänkta	övervakningskostnader	överlag	(Jones	et	al.,	1997).			

Reputation,	anseende,	skyddar	utbyten	inom	nätverket	genom	att	sprida	

information	om	varandras	beteende	genom	nätverket.	Även	detta	är	en	drivande	

faktor	för	att	höja	konsekvenserna	av	att	bete	sig	opportunistiskt	inom	nätverket	

(Jones	et	al.,	1997).		

	

METOD	

Forskningsdesign	
För	vår	studie	valde	vi	att	tillämpa	”pattern	matching”,	som	beskrivs	av	Robert	

Yin	(2009)	som	en	forskningsdesign,	vars	syfte	är	att	forskarna	i	analysen	söker	

efter	empiriska	mönster.	Mönster	som	i	sin	tur	ställs	mot	av	teorins	

förutbestämda	mönster.	Vid	överensstämmande	stärks	analysen	av	det	

teoretiska	antagandet,	i	de	fall	de	ej	stämmer	överens	ämnar	analysen	att	
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identifiera	och	försöka	förklara	skillnader.	I	ett	tidigt	stadie	fick	vi	möjlighet	att	

fördjupa	oss	i	det	EU	finansierade	projektet	R-Mode	Baltic.	Vår	instinktiva	

uppfattning	var	att	konsortiets	val	av	governance	structure	inte	låg	i	linje	med	

vad	transaktionskostnadsteori	försöker	förutspå.	Transaktionskostnadsteori	och	

dess	modernare	utvecklade	tappning	blev	därmed	en	naturlig	utgångspunkt,	i	ett	

försök	att	förstå	studiens	empiri.	För	att	öka	förståelsen	kring	vilka	faktorer	som	

har	påverkat	organisationers	val	att	delta	i	konsortiet,	beslutade	vi	oss	att	

komplettera	transaktionskostnadsteorin	med	resursbaserat	perspektiv,	

nätverksperspektiv	och	beteendevetenskaplig	forskning	av	Dow	(1986)	och	

Kahneman	&	Tversky	(1974),	då	dessa	teorier	kan	hjälpa	förklara	företagets	

vertikala	gränser.	

Kvalitativ	fallstudie	
Kvalitativ	metod	lägger	vikten	vid	användandet	av	ord	för	att	i	sin	tur	skildra	den	

sociala	verkligheten	samt	studera	karakteristika	i	enskilda	händelser.	

Alternativet	till	kvalitativ	är	kvantitativ	metod	som	snarare	används	vid	

kvantifiering	av	data.	Då	vårt	intresse	var	att	undersöka	faktorer	som	påverkar	

organisationers	val	av	vertikala	gränser,	bestämde	vi	oss	för	att	använda	

kvalitativ	metod.	Alan	Bryman	&	Emma	Bell	(2013)	menar	att	den	kvalitativa	

metoden	skapar	en	bild	av	den	varaktiga	föränderliga	sociala	verkligheten,	där	

individerna	konstruerar	förmågorna.	Vidare	har	fallstudier	enligt	Yin	(2009)	

olika	avsikter,	undersökande,	beskrivande	och	förklarande.	Tillika	är	fallstudie	

en	undersökningsdesign	som	enligt	Bryman	&	Bell	(2013)	ger	möjligheten	att	

detaljerat	och	ingående	betrakta	ett	enda	fall.	Då	vår	avsikt	med	studien	var	att	

undersöka	faktorer	som	påverkade	organisationerna,	ansågs	designen	väl	
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passande	då	den	är	tänkt	att	granska	komplexiteten	och	en	viss	specifik	natur	i	

ett	särskilt	fall	(Bryman	&	Bell,	2013:	84-85).		

Val	av	ansats		
Vid	val	av	ansats	finns	det	främst	tre	tillvägagångssätt	att	angripa	det	problem	

som	är	ämnat	att	studeras,	deduktiv,	induktiv	och	abduktiv	(Bryman	&	Bell,	

2013:	31-35).	Dock	utesluter	inte	den	ena	ansatsen	den	andra.	Den	abduktiva	

ansatsen	bygger	på	befintliga	teorier	för	att	sedan	utföra	observationer,	och	är	

därmed	en	kombination	av	deduktion	och	induktion.	Mats	Alvesson	och	Kaj	

Sköldberg	(2008)	menar	att	abduktiv	ansats	lämpar	sig	bra	till	

fallstudiebaserade	undersökningar,	då	den	delvis	är	ett	resultat	av	bestämda	

empiriska	iakttagelser.	Abduktion	karaktäriseras	av	konstanta	skiftningar	

mellan	det	empiriska	och	teoretiska	områdena,	där	analysen	utvecklas	växelvis	

till	följd	av	att	resultat	av	teoretiska	insikter	som	ackumuleras	under	studiens	

gång	(Dubois	&	Gadde,	2002).	Av	den	anledning	kan	abduktiv	ansats	ses	som	en	

styrka	inför	den	avslutande	analysen	och	diskussionen.	Då	vår	studie	innehar	

redan	existerande	teorier,	semistrukturerade	intervjuer	samt	observerad	

verklighet	utifrån	teorier	och	insamlad	data,	ansåg	vi	att	den	abduktiva	ansatsen	

var	mest	lämpad.		

Urval	
Vårt	motiv	var	att	hitta	en	allians	som	består	av	olika	sorters	organisationer	för	

att	få	ett	större	perspektiv	och	fler	synvinklar	gällande	valet	av	governance	

structure.	Detta	var	grundat	på	vår	upplevelse	om	att	det	kan	skilja	sig	mycket	

beroende	på	vilken	organisation	det	handlar	om.	Då	transaktionskostnadsteorin	

gör	anspråk	på	att	förklara	fenomenet	kring	governance	structure	på	ett	

generellt	plan	och	inte	inom	en	viss	branschkategori,	var	valet	av	bransch	ingen	
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prioritet	för	oss.	Urvalskriteriet	för	vår	studie	var	med	andra	ord	att	hitta	ett	

samarbete	med	en	alliansstruktur	och	som	bestod	av	olika	typer	av	

organisationer,	stora	som	små	och	privata	som	statliga.				

Då	vi	hade	en	befintlig	bekantskap	med	Per	Gustafson	vars	företag,	Gutec,	

är	en	del	av	R-Mode	Baltic	tog	vi	kontakt	med	honom.	Vi	hörde	oss	för	om	

Gustafson	hade	intresse	att	delta	i	vår	studie	och	om	vi	kunde	få	

kontaktuppgifter	till	övriga	organisationer,	och	till	personer	med	insyn	i	

projektet.	Vårt	urval	av	respondenter	var	till	viss	del	målstyrt,	och	inte	

slumpmässigt	baserat,	då	vi	ämnade	studera	just	de	personer	som	är	insatta	i	

projektet	(Bryman	&	Bell,	2013:	452).	R-Mode	Baltic	var	ett	passande	fall	vars	

egenskaper	stämmer	med	våra	kriterier	då	konsortiet	består	av	stora	och	små	

företag,	statliga	myndigheter	samt	forskningsinstitut.	Då	alliansen	är	

internationell	får	vi	ett	bredare	perspektiv	än	om	vi	skulle	göra	en	studie	på	

organisationer	från	enbart	samma	land,	då	det	eventuellt	skiljer	sig	åt	mellan	

länder.	Att	vårt	urval	består	av	olika	typer	av	organisationer	från	olika	länder	

kan	dock	göra	att	studien	blir	för	bred.	En	undersökning	med	ett	avsmalnat	urval	

bestående	av	en	typ	av	organisationer	från	samma	land	hade	inneburit	ett	

djupare	fokus.				

Efter	att	ha	fått	positivt	besked	från	Gustafson	tog	vi	sedan	kontakt	med	

övriga	organisationer	i	alliansen.	De	respondenter	vi	kontaktade	var	personer	

med	god	insyn	och	delaktighet	i	projektet,	personer	som	med	stor	sannolikhet	

kan	ge	oss	den	data	vi	behövde	för	att	genomföra	vår	studie.	Dock	tackade	endast	

fem	av	de	kontaktade	ja	till	att	bli	intervjuade,	vilket	var	färre	än	vår	

förhoppning.	De	organisationer	som	vi	fick	positivt	besked	ifrån	var	två	små	

företag,	ett	forskningsinstitut,	en	statlig	myndighet	och	en	representant	från	EU.	
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Det	innebär	att	vi	fick	ett	bortfall	av	de	stora	företagen,	vilket	begränsar	vår	

studie	då	vi	inte	får	en	komplett	bild	av	situationen.												

	

Forskningsinstrument	–	insamling	av	data	
Kvalitativ	metod	tillämpades	i	forskningen.	Kvalitativ	forskning	bidrar	med	en	

deskriptiv	bild	över	organisationens	situation	och	hur	denne	arbetar.	

Bidragande	till	detta	skedde	via	semistrukturerade	intervjuer	som	gav	bra	

förutsättningar	till	att	samla	in	data,	vilket	underlättade	när	frågeställningen	

besvarades.	Kvalitativ	forskning	brukar	fokusera	på	forskarna	som	analyserar	

data.	Forskarna	anses	vara	ett	viktigt	redskap,	något	som	kan	leda	till	en	risk	för	

både	urval	och	tolkningsfel	som	gör	att	resultatet	blir	mindre	kvalitativt.	Därmed	

gäller	det	att	studien	genomsyras	av	en	hög	tillförlitlighet	och	äkthet	genom	att	

vi	som	författare	ständigt	motiverar	våra	val,	så	att	risken	för	tolkningsfel	

minskar.	Vårt	urval	är	begränsat	till	en	strategisk	allians	vilket	gör	att	urvalet	

inte	kan	påverkas,	då	målet	var	att	intervjua	samtliga	organisationer.	Kvalitativ	

metod	har	gjort	att	en	större	förståelse	och	validitet	har	uppstått	vilket	

underlättar	för	forskningen	då	den	blir	bäst	anpassad	för	att	studera	strategiska	

allianser.	Äldre	teorier	och	modeller	har	tillämpats,	tolkning	och	analys	har	

gjorts	utifrån	dessa	teorier	och	modeller.	Forskningen	har	inslag	av	både	



	

	

30	

deduktiv	och	induktiv	ansats	vilket	leder	till	en	abduktiv	ansats	som	är	en	

kombination	av	de	båda.	

Semistrukturerade	 intervjuer	 är	 det	 primära	 instrumentet	 när	 data	

samlades	 in	 till	 forskningen.	 Vid	 kvalitativ	 forskning	 rekommenderas	

semistrukturerade	 intervjuer	 eller	 enkäter	 med	 öppna	 svar.	 Vid	 valet	 av	

forskningsinstrument	blev	det	därför	semistrukturerade	intervjuer,	detta	bidrar	

med	mindre	bortfall	i	jämförelse	med	enkäter	och	en	kvalitativ	insamling	av	data	

som	 kan	 kopplas	 till	 vårt	 syfte	 och	 teori	 (Bryman	 &	 Bell,	 2013:	 248-249).	 En	

intervjuguide	 utformades	 och	 användes	 som	 förberedande	material	 inför	 våra	

intervjuer.	En	mall	som	vi	grundade	intervjuerna	på,	men	som	vi	i	vissa	fall	valt	

att	 avvika	 från,	 då	 intervjuerna	 fick	 ett	 naturligt	 flyt	 och	 våra	 tänkta	 frågor	

besvarades.	 Den	 största	 fördelen	 med	 semistrukturerade	 intervjuer	 är	 att	

frågorna	 kan	 tydliggöras	 samt	 utvecklas	 under	 intervjun.	 Detta	 gjordes	 då	 det	

uppstod	 situationer	 när	 respondenten	 inte	 förstod	 vissa	 frågor	 samt	 när	 det	

uppstod	följdfrågor	från	vår	sida	som	ansågs	vara	utav	en	väsentlig	betydelse	för	

forskningen.	 	Alla	 intervjuer	 spelades	 in	 och	 transkriberades	 vilket	 ger	 en	

möjlighet	 till	 återkoppling	 av	 insamlad	 data.	 All	 information	 har	 kunnat	

användas	 och	 analyseras	 flera	 gånger	 vilket	 ökar	 kvalitén	 på	 insamlad	 data	

(Bryman	&	Bell,	2013:	489).	

Vi	hade	som	mål	att	intervjua	samtliga	organisationer	av	de	13	som	från	

första	början	ansökt	om	att	gå	med	i	alliansen.	Av	dessa	13	visade	det	sig	sedan	

att	GMV	och	Alberding	 valt	 att	 lämna	 alliansen	och	Martime	Office	Gdynia	 och	

German	Hydrographic	Agency	hänvisade	till	projektledaren	DLR	för	intervju.	Det	

återstod	 nio	 organisationer	 som	 kontaktades	 varav	 vi	 lyckades	 få	 kontakt	 och	

intervjua	fem	av	dessa	-	NavXperience,	Gutec,	German	Aerospace	Center	(DLR),	
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Sjöfartsverket	och	EU-	 Interreg	Baltic	Sea	Region.	Resterande	var	antingen	 inte	

intresserade	 att	 delta	 i	 en	 intervju	 eller	 svarade	 inte	 vid	 de	 tillfällen	 när	

kontakten	togs.	Två	av	dessa	fyra	företag	som	inte	deltog	i	en	intervju	var	Saab	

som	tackade	nej	till	att	delta	och	Kongsberg	som	ej	svarade	på	något	försök	till	

kontakt.	 Dessa	 företag	 är	 de	 enda	 som	 tillfaller	 i	 kategorin	 ”stora”	 i	 alliansen	

vilket	har	gjort	att	det	 finns	en	avsaknad	av	 stora	 företag	vid	datainsamlingen.	

Intervjuer	med	dessa	hade	eventuellt	bidragit	med	ett	bredare	perspektiv	då	vi	

misstänker	att	svaren	hade	skiljt	sig	åt	mot	de	mindre	företagen.	Utifrån	rådande	

situation	och	begränsade	resurser	finns	det	inget	vi	kunde	göra	annorlunda	vid	

kontakt	med	dessa	organisationer,	då	vi	 försökt	återuppta	kontakten	vid	flertal	

tillfällen.	Vi	anser	dock	att	vi	fått	tillräckligt	med	data	för	att	kunna	analysera,	då	

resterande	organisationssektorer	som	små	och	medelstora	företag,	institutioner,	

statliga	 verk	 och	 EU-program	 omfattas	 i	 studien.	 Då	 alliansen	 består	 utav	

personer	 som	 arbetar	 inom	 olika	 sektorer	 har	 spannet	 varit	 brett.	 Genom	 att	

intervjua	 personer	 från	 organisationer	 i	 olika	 sektorer	 har	 det	 bidragit	 med	

bredare	inblick	i	sektorerna	och	varför	specifika	organisationer	valt	att	ingå	i	R-

Mode	Baltic.	

Eventuella	 synpunkter	 på	 intervjuerna	 är	 att	 alla	 inte	 kunnat	 ske	 via	

direktkontakt.	Konsortiet	består	utav	 flera	 internationella	organisationer	vilket	

medför	 komplikationer	 vid	 intervjuer.	 Genom	begränsade	 resurser	 och	 tid	 har	

merparten	 av	 intervjuerna	 (4	 av	 5)	 skett	 via	webbaserat	 program	 som	 Skype,	

vilket	ansågs	vara	det	verktyg	som	mest	liknar	intervjuer	via	direktkontakt.	Det	

fanns	under	de	webbaserade	intervjuerna,	medvetenhet	att	intervjuaren	inte	har	

full	 insikt	 i	 den	 intervjuades	 situation.	 Det	 kan	 ske	 händelser	 i	 rummet	 som	

intervjuaren	 inte	 kan	 se	 eller	 uppfatta.	 På	 så	 sätt	 skulle	 fysiska	 möten	 vara	
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bättre,	men	utifrån	omständigheter	såsom	landstillhörighet,	geografiskt	avstånd	

och	 tidsbegränsningar	 svårt	 att	 utföra.	 Vid	 kontakt	 med	 de	 olika	

organisationerna	bokades	90	minuter	för	intervju,	då	vi	ansåg	oss	behöva	all	tid	

som	 eventuellt	 skulle	 krävas	 vid	 en	 längre	 diskussion.	 I	 genomsnitt	 varade	

intervjuerna	 i	 60	 minuter.	 I	 sin	 tur	 varierade	 antal	 forskare	 som	 genomförde	

intervjuerna,	dels	för	att	undvika	intervjuareffekt,	skapa	en	miljö	som	är	bekväm	

för	intervjuobjekten	som	intervjuas	och	på	önskemål	från	intervjuobjekt.	 	

Dataanalys			
Första	steget	av	dataanalysen	var	transkribering	av	samtliga	intervjuer	som	

gjorts	och	spelats	in.	Målet	med	transkriberingen	var	att	samla	in	och	

sammanställa	information,	samt	att	utföra	en	ny	genomgång	av	all	data	som	

samlats	in.	Därefter	valde	vi	att	färgkoda	alla	data	för	att	få	tydligare	koppling	till	

våra	teorier.	Detta	gjordes	i	ett	försök	att	underlätta	för	vår	empiriska	berättelse	

genom	att	färgerna	tydligt	markeras	och	kopplades	till	vår	huvudteori,	samt	

nätverksperspektivet	och	komplementerande	resurser.	Empiriska	berättelsen	

kopplar	transaktionskostnadsteorin	och	dess	tre	faktorer,	samt	de	

komplementerande	resurserna	och	nätverksperspektivet	till	data	vilket	gjort	att	

vi	skapat	en	strukturerad	berättelse	där	varje	del	har	sitt	eget	avsnitt	för	att	

tydliggöra	rapportens	omfattning.	

Det	första	problemet	som	uppstod	med	empiriska	berättelsen	var	

färgkodningen.	Intervjuerna	resulterade	i	massvis	med	data	som	sedan	skulle	

kodas	till	varje	specifik	teori.	Det	uppstod	tolkningsfrågor	huruvida	viss	data	

kunde	kopplas	till	flera	delar	av	teorierna.	Något	som	var	komplicerat	till	en	

början	då	vi	gemensamt	fick	avväga	vissa	av	svaren	och	koppla	till	den	teori	som	

ansågs	vara	mest	relevant.	Genom	att	tydligt	citera	intervjuerna	och	ha	en	



	

	

33	

förklarande	text	i	empirin	har	vi	försökt	att	tydliggöra	vår	ståndpunkt	och	varför	

vi	valt	att	använda	just	den	typen	av	data	till	varje	specifik	teoridel.	Det	andra	

problemet	var	själva	avsaknaden	av	ett	stort	företag.	Både	Saab	och	Kongsberg	

ville	inte	delta	i	en	intervju,	trots	att	kontakt	med	dessa	företag	skedde	i	ett	tidigt	

skede,	samt	en	andra	kontakt	efter	att	vi	intervjuat	både	projektledarna	och	

delfinansiären.	Hade	en	intervju	med	något	av	dessa	företag	varit	möjligt,	skulle	

alla	organisationsformer	täckts	och	arbetet	hade	troligt	uppfattats	som	mer	

kvalitativt.		

Något	som	försvårat	analysen	är	en	avsaknad	av	tidigare	studier	som	

behandlar	EU	finansierade	projekt	och	allianser.	Begränsade	studier	bidrar	

därmed	att	vi	inte	kan	få	en	heltäckande	bild	och	troligtvis	hade	vi	kunnat	göra	

en	bättre	analys	om	detta	material	funnits.	

När	väl	det	empiriska	avsnittet	var	konstruerat	påbörjades	analysen.	

Insamlad	empiri	klassificerades	utifrån	de	faktorer	som	vi	på	förhand	bedömt,	

utifrån	en	grundlig	teorigenomgång,	skulle	kunna	påverka	organisationernas	

vertikala	gränser.	I	sin	tur	har	analysen	och	empirin	utvecklats	växelvis,	då	vårt	

teoretiska	kunnande	har	växt	i	takt,	med	att	faktorer	som	vi	på	förhand	inte	

trodde	inverkade	i	den	grad	på	organisationernas	val	att	arrangera	sina	vertikala	

gränser.	Ett	praktiskt	exempel	på	detta	är	framställandet	av	teorier	rörande	

nätverksperspektiv.	Vidare	reflekterade	vi	över	den	empiriska	berättelsen	ifall	

det	framkom	klargörande	information,	kring	faktorer,	som	på	förhand	inte	

kunde	förutspås.	För	att	identifiera	svagheter	i	våra	resonemang	granskade	vi	

kontinuerligt	analysen	och	diskuterade	kritisk	den	författade	analysen	

sinsemellan.	Det	sista	steget	i	analysprocessen	var	att	försöka	identifiera	de	

faktorer	som	inte	helt	kunde	förklaras	utifrån	de	teorier	och	perspektiv	som	på	
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förhand	var	valda.	När	dessa	identifierats	sökte	vi	igenom	befintlig	litteratur	än	

en	gång	för	att	undersöka	om	dessa	faktorer	studerats	tidigare.	Genomgående	

under	hela	processen	var	att,	även	om	vi	sätter	upp	faktorn	för	intervjuguide	har	

förloppet	varit	att	vi	söker	andra	förklarande	faktorer	utanför	dessa.	Detta	

representerar	vår	induktiva	process	i	studien.	Även	om	vi	inte	fann	några	

faktorer,	var	detta	karaktäristiskt	för	konstruerandet	av	studien.	Vi	har	samtidigt	

försökt	göra	det	bästa	av	situationen	och	har	täckt	övriga	områden	på	bästa	

möjliga	sätt.		

Trovärdighet	och	Äkthet	
Forskningen	 har	 tagit	 hänsyn	 till	 tillförlitlighet,	 överförbarhet,	 pålitlighet,	

konfirmering,	rättvis	bild	och	pedagogisk	autencitet.	Begreppen	är	centrala	inom	

kvalitativ	 forskning	 och	 kopplas	 till	 forskningens	 trovärdighet	 och	 äkthet.	

Trovärdighet	 syftar	 enligt	 Bryman	&	 Bell	 (2013)	 till	 att	 studiens	 resultat	 skall	

vara	 pålitligt	 och	 följdriktigt.	 Yvonna	 Lincoln	 och	 Egon	 Guba	 (1985)	

presenterade	 ett	 modifierat	 tillvägagångssätt	 för	 att	 kvalitetssäkra	 kvalitativa	

studier.	De	menar	att	äkthet	och	trovärdighet	är	mer	tillförlitliga	för	forskning	av	

kvalitativa	 slag,	 då	 validitet	 och	 reliabilitet	 ej	 är	 fullt	 applicerbara	 på	 de	

annorlunda	 situationer	 som	kvalitativ	 forskning	 innebär.	 Trovärdighet	 innebär	

att	 resultatet	 som	 forskningen	skördar	 skall	 vara	 tillförlitlig	 för	 läsaren	och	att	

forskarna	 inte	 har	 gjort	 några	 antaganden	 rörande	 metod,	 utan	 konsekvent	

utgått	 från	 erkända	 teorier	 och	 litteratur,	 samt	 haft	 kontinuerlig	 kontakt	 med	

handledare.	Då	vi	har	författat	ett	utförligt	avsnitt	rörande	metodiken,	förväntar	

vi	 att	 läsaren	 har	 en	 tillförlitlighet	 gentemot	 våra	 resultat.	 I	 sin	 tur	 delas	

trovärdighet	upp	i	delkriterierna:	respondentvalidering,	överförbarhet,	pålitlighet	

och	konfirmering.	Detta	 sker	 som	ett	 resultat	 för	 att	motsvara	de	kriterier	 som	
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används	 vid	 kvantitativ	 metod.	 Därtill	 används	 äkthet	 genom	 delkriterierna	

rättvis	bild	och	pedagogisk	autencitet	som	en	kvalitetssäkring	för	studien.	

	

Tillförlitlighet		

Tillförlitlighet	 innebär	 att	 sammanställning	 av	 empirin	 som	 genererats	 från	

intervjuer,	 rapporteras	 tillbaka	 till	 intervjuobjekten	 som	 en	 validering	 att	

författarna	 tolkat	 svaren	 korrekt	 (Bryman	 &	 Bell,	 2013:	 403).	 Vi	 har	 efter	

transkribering	 skickat	 detta	 till	 intervjuobjekten,	 för	 att	 ge	 intervjuobjekten	

möjligheten	 att	 komma	 med	 invändningar	 eller	 uppdaga	 eventuella	

feltolkningar.			

Överförbarhet	

Överförbarhet	 förklarar	 problematiken	 kring	 kvalitativa	 studier	 som	 endast	

fokuserar	 på	 en	 smal	 grupp	 av	 individer,	med	 vissa	 gemensamma	 egenskaper,	

vilket	 resulterar	 i	 djup	 snarare	 än	bredd.	 I	 och	med	detta	blir	 forskningen	och	

dess	 resultat	 svåra	 att	 generalisera	 och	 applicera	 i	 andra	 situationer	 eller	 vid	

andra	tidpunkter,	med	liknande	resultat	(Bryman	&	Bell,	2013:	403-404).	Denna	

problematik	 har	 vi	 som	 forskare	 bemött	 genom	 tydliga	 beskrivningar	

genomgående	 studien	 för	 att	 ge	 läsaren	 en	 fyllig	 bild	 över	 den	 sociala	

verkligheten.	Genom	att	definiera	rapportens	begränsningar,	tydliggöra	begrepp	

och	 noggrant	 förklara	 studiens	 miljö,	 ger	 vi	 läsaren	 möjlighet	 att	 bedöma	

huruvida	vårt	resultat	är	överförbart	till	liknande	eller	andra	situationer.	

Pålitlighet		

För	total	pålitlighet	krävs	det	att	processen,	resultaten	och	studiens	övriga	steg	

granskas	av	 tredje	part	kontinuerligt	genom	studiens	gång.	Vi	är	medvetna	om	

att	det	krävs	stora	resurser	och	hög	frekvens	för	att	detta	kriterium	skall	uppnås	
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(Bryman	 &	 Bell,	 2013:	 405).	 I	 den	mån	 vi	 kan	 har	 studien	 granskats	 av	 såväl	

handledare	 och	 studenter	 från	Ekonomihögskolan	 vid	 Lunds	Universitet.	Detta	

har	 inneburit	 att	 uppsatsen	 skickats	 in	 för	 granskning	vid	handledningstillfälle	

och	 mellanseminarium.	 Under	 handledningstillfälle	 har	 studiens	 upplägg,	

metoder	och	analysverktyg	diskuterats,	vilket	har	skett	vid	tre	inbokade	tillfällen	

under	 studiens	 gång.	 Vidare	 har	 även	 studenter	 vid	 utsatta	 datum	 kritiskt	

granskat	och	opponerat	på	ett	första	utkast	av	studien.		

Konfirmering	

Inom	kvalitativ	forskning	krävs	det	att	forskningen	sker	på	rätt	sätt	och	att	

forskarna	följer	alla	regler	som	är	nedskrivna.	Utöver	detta	skall	även	resultatet	

rapporteras	till	olika	personer,	detta	genererar	en	forskning	där	tillförlitligheten	

är	hög.	Konfirmering	är	även	ett	begrepp	som	skapar	en	ökad	trovärdighet	

genom	att	forskarna	agerar	objektivt	under	studien	(Bryman	&	Bell,	2013:	405).	

Vi	har	genomgående	följt	teorier,	metod	och	all	insamlad	data	ur	en	objektiv	

synvinkel	i	ett	försök	att	uppnå	yttersta	trovärdighet.	Det	bör	tilläggas	att	vi	inte	

har	några	personliga	intressen	över	att	vinkla	resultat	vilket	har	ökat	den	

objektiva	forskarsynen.	

Rättvis	bild	

Rättvis	bild	handlar	om	att	bilden	av	forskningen	redovisas	på	ett	objektivt	sätt	

genom	de	åsikter,	uppfattningar	och	personer	som	deltar	i	forskningen	(Bryman	

&	Bell,	2013:	405).	Vi	har	intervjuat	olika	typer	av	organisationer	vilket	

representerar	olika	typer	av	åsikter	och	uppfattningar,	vilket	leder	till	en	mer	

rättvis	bild.	Hade	vi	endast	valt	att	intervjua	företag	hade	detta	endast	

representerat	företagens	bild	och	därmed	hade	det	inte	varit	en	rättvis	bild	av	

hela	samarbetet.	Vi	ansåg	det	därför	viktigt	att	intervjua	finansiären	EU,	för	att	få	
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ytterligare	perceptioner	och	förklaringar	om	varför	denna	form	av	samarbeten	

skapas.		

Pedagogisk	autencitet	

Pedagogisk	autencitet	är	även	viktig	då	forskningen	visar	om	den	bidragit	med	

nyttig	information	som	övriga	parter	kan	beakta	vid	framtida	planering.	Detta	

genom	att	man	får	en	bättre	bild	över	alliansen	och	olika	beslutssituationer	som	

olika	organisationer	ställs	inför	(Bryman	&	Bell,	2013:	405).	Vår	forskning	kan	

bidra	med	en	bredare	bild	för	organisationerna	som	deltagit	vilket	gör	att	de	kan	

se	hur	andra	organisationer	ser	på	faktorer	och	incitament	rörande	samarbeten.	

Detta	kan	leda	till	ökade	möjligheter	för	att	vidta	åtgärder	för	en	större	

förståelse	och	förbättring	mellan	organisationerna.		

RESULTAT	

Presentation	av	R-Mode	Baltic	

R-Mode	Baltic	

R-Mode	Baltic	är	namnet	på	det	konsortium	och	projekt	som	ämnar	utveckla	ett	

alternativt	positioneringssystem	för	Östersjön.	GPS	är	det	system	som	idag	är	

mest	känt	till	den	stora	massan,	och	R-Mode	Baltic	har	som	mål	att	utveckla	ett	

back-up	system	för	GPS.	Konsortiet	har	ansökt	om	finansiering	hos	EU,	för	att	få	

upp	till	75	%	finansierat	under	förutsättningar	att	vissa	krav	uppfylls	(Bäckstedt	

2016;	Gustafson	2016;	Kowalewski	2016;	Plass	2016).	

European	Strategy	of	Baltic	Sea	Region	

ESBSR	syftar	till	att	stärka	samarbeten	inom	området	”Baltic	Sea	Region,	inom	

sektorer	såsom	tillväxt,	hållbar	utveckling	etc.	Organisationen	består	av	länderna	
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Sverige,	Danmark,	Estland,	Finland,	Tyskland,	Lettland,	Litauen	och	Polen.	Men	

gör	även	gränsöverskridande	samarbeten	med	Ryssland,	Island,	Norge	och	

Vitryssland.	Strategin	främjar	även	det	som	kallas	flaggskepp	inom	

Östersjöregionen.	Dessa	har	en	makroregional	effekt,	och	tar	sin	form	från	

gemensamma	åtgärder	mellan	organisation	från	olika	länderna	(EUSBSR,	2016;	

Woo,	2016).	

Interreg	Baltic	Sea	Region	programme	

Interreg	Baltic	Sea	Region	programme	(kommer	senare	i	texten	förkortas	IBSR)	

är	ett	EU	finansierat	program	som	är	godkänd	för	finansiering	enligt	europeiska	

kommissionen.	Programmet	stödjer	integrering	och	territoriell	utveckling	och	

samarbeten	för	ett	mer	hållbart,	innovativt	och	tillgängligt	Östersjöregion.	

Projekten	som	får	finansiering	omfattar	minst	tre	organisationer	från	tre	olika	

länder	och	kan	ansöka	om	stöd	på	1,5-4,5	miljoner	euro,	samt	kravet	att	

organisationerna	arbetar	tillsammans	i	två	till	tre	år	(Interreg-Baltic).	

Stora	företag	

SAAB	Group	

SAAB	är	ett	svenskt	företag	som	tillhandahåller	den	globala	marknaden	med	

världsledande	produkter,	tjänster	och	lösningar	inom	försvar,	militärt	och	

civilskydd.	SAAB	arbetar	för	att	ständigt	utveckla	ny	teknik,	samt	att	förbättra	

redan	etablerade	lösningar,	för	att	bemöta	den	efterfrågan	som	idag	finns	på	

deras	produkter	(SAAB	Group).	

Kongsberg	Seatex	AS	

Norska	Kongsberg	är	en	internationellt	ledande	aktör	inom	utveckling	och	

produktion	inom	maritima	positionerings-	och	rörelsesensorssystem.	Deras	
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produkter	används	främst	för	en	säkrare	navigering	inom	den	kommersiella	

kustnära	produkter,	hydrografiska-	och	försvarsindustrin	(Kongsberg).		

Små-medelstora	företag	

NavXperience	GmbH	

NavXperiecne	är	ett	ledande	tyskt	företag	inom	produktion	och	utveckling	av	

platsteknik.		Företaget	är	även	utvecklare	av	mjukvaran	och	de	antenner	som	

används	på	de	kustbaserade	sensorerna	som	skall	placeras	ut	(Kowalewski,	

2016).	

Gutec	AB	

Gutec	utvecklar	högfrekvent	och	digital	elektronik.	Genom	tillämpning	av	

medvetna	konstruktionsprinciper,	simuleringar	och	erfarenhet	strävar	företaget	

efter	att	vara	snabba,	resurssnåla	och	att	konstruktionerna	uppnår	specificerade	

prestanda.	Till	R-Mode	Baltic	bidrar	företaget	med	hårdvara	till	de	sensorer	som	

skall	placeras	ut	på	master	längs	kuster	i	Östersjön	(Gustafson,	2016).	

NavSim	Technology	Inc	

NavSim	utför	forskning	och	utveckling	av	elektronisk	navigationslösning	i	form	

av	hårdvara	och	mjukvara	för	organisationer	verksamma	till	havs	och	på	land	

(NavSim).	

Institutioner	

German	Aerospace	Center	(DLR)	

Tillhandahåller	expertis	inom	projekt	management	för	att	säkerställa	att	dels	

Tyskland	uppnår	sin	fulla	potential	i	utveckling	och	innovation,	och	i	detta	fall	

konsortier.	Övriga	funktioner	på	DLR	är	analyser	och	tjänster	för	beslutsfattande	
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i	samarbeten	på	nationell	och	internationell	nivå.	Fungerar	i	sammanhanget	som	

koordinator	och	mellanhand	till	ISBR	(Plass,	2016).	

Polish	Institute	of	Telecommunications	

The	National	Institute	of	Telecommunications	är	en	forskningsinstitution	aktiva	

inom	telekommunikation	och	informationsteknik.	Deras	arbete	kretsar	främst	

inom	utveckling	av	statsägda	telekommunikationer	och	informationsteknik,	

samt	normalisering	och	standardisering	av	telekommunikationssystem	(NIT).	

Statliga	myndigheter	

German	Hydrographic	Agency	och	German	Maritime	Administration	

Den	tyska	motsvarigheten	till	Sjöfartsverket,	och	tillhandahåller	projektet	med	

nödvändig	infrastruktur	och	materiella	tillgångar	(Deutsche	Flagge).		

Swedish	Maritime	Administration	

Sjöfartsverket	arbetar	inom	transportpolitiska	mål,	utveckling	och	stärkande	av	

svensk	sjöfarts	konkurrenskraft.	Har	som	delmål	att	stärka	den	svenska	sjöfarten	

och	instruktioner	att	svara	för	forskning	samt	innovation	inom	sjöfartsområdet.	

Sjöfartsverket	bidrar	bland	annat	med	materiella	tillgångar	likt	

kommunikationsutrustning	och	båtar	till	konsortiet	(Sjöfartsverket).	

Maritime	Office	Gdynia	

Maritime	office	Gdynia	representerar	den	polska	motsvarigheten	till	svenska	

sjöfartsverket.	Ett	av	deras	mål	är	att	vara	delaktiga	i	projekt	som	finns	till	för	att	

utveckla	den	polska	närvaron	och	aktivitetsgraden	i	sjörelaterade	projekt	

(Efficiensea).	
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Governance	Structure	
Transaktionskostnadsperspektivet	ämnar	förklara	valet	av	governance	structure	

med	hjälp	av	de	ovan	nämnda	oberoende	variablerna	relationsspecifika	

tillgångar,	frekvens	och	osäkerhet.	Williamson	(1985)	menar	på	att	det	finns	

framförallt	tre	val;	integrera	aktiviteten,	köp	in	aktiviteten	från	marknaden	eller	

en	mix	av	de	två	som	ofta	tar	formen	av	till	exempel	ett	joint	venture	eller	

konsortium.			

När	det	kommer	till	projekten	som	IBSR	finansierar	ställer	man	inga	

direkta	krav	på	hur	strukturen	för	projekten	ska	se	ut.	Men	då	ett	av	IBSR’s	mål	

är	att	främja	samarbete	inom	baltikum	föredrar	man	projekt	som	inkluderar	

aktörer	från	olika	delar	av	regionen	(IBSR;	Woo,	2016).			

	

“Our	end	goal	is	transnational	cooperation	so	we	want	to	see	as	much	

linkages	and	cooperation	exchange	between	partners,	countries	and	regions	

in	the	Baltic	sea	region	as	possible”	(Woo,	2016).	

	

Det	faller	på	projektledaren,	DLR,	att	välja	lämpliga	partners	och	

governance	structure	för	projektet.	Då	DLR	ofta	jobbar	mot	den	här	sortens	

finansieringsprogram	använder	man	sig	av	en	struktur	som	matchar	

rapporteringsströmmarna	mot	IBSR	där	allting	flödar	tillbaka	till	projektledaren.	

DLR	som	form	av	projektkoordinator	utser	“package	leaders”	vars	mål	är	att	

koordinera	“task	leaders”	för	att	skapa	olika	“packages”,	dvs.	utveckla	delar	av	

projektet.	“Task	leaders”	använder	sedan	resurserna	från	de	olika	aktörerna	

inom	konsortiet	för	att	uppfylla	sin	“task”	och	färdigställa	sitt	“package”	(Plass,	

2016).	Det	är	således	en	strikt	hierarkisk	rapporteringskedja	som	tillåter	flera	
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processer	flöda	samtidigt,	något	som	kan	liknas	vid	en	matrisstruktur	med	en	

tvist	(Figur	3).	Konsortiet	kan	inte	definieras	utifrån	Williamsons	tre	

samarbetsstrukturer;	trilateral,	bilateral	och	förenad	struktur.	R-Mode	Baltic	har	

snarare	formen	utav	en	hierarkisk	nätverksstruktur,	med	en	blandning	av	

kontrakt	och	ömsesidiga	relationer	som	styrningsmedel,	där	DLR	fungerar	som	

”överhuvud”.				

	

	

Figur	3,	R-Mode	projektstruktur	

	

Enligt	Simon	Plass	från	DLR	(2016)	agerar	IBSR	endast	som	monetär	

finansiär	och	tillför	inga	ytterligare	resurser	till	projektet.	Dock	lyfter	Fiona	Woo	

från	IBSR	(2016)	samtidigt	fram	att	man	även	anordnar	workshops	och	

seminarier	för	de	projekten	man	finansierar.		

IBSR	ställer	dock	en	rad	andra	krav	på	de	aktörer	som	finansieras.	Då	det	

handlar	om	en	substantiell	summa	offentliga	medel,	och	eftersom	programmet	i	

sin	tur	rapporterar	till	den	Europeiska	kommissionen,	krävs	en	förhållandevis	

hög	grad	av	administration	inom	projektet.	Även	om	IBSR	inte	ställer	några	krav	

på	projektstrukturen	görs	en	bedömning	kring	hur	väl	strukturen	lämpar	sig	till	
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målet	för	projektet	samt	de	deltagande	parternas	förmåga	att	uppfylla	projektets	

mål	(Woo,	2016).		

Från	de	mindre	organisationernas	perspektiv	innebär	IBSRs	strikta	

rapportering	och	DLRs	struktur	en	ökad	grad	av	administration	jämfört	med	att	

jobba	inom	liknande	privata	samarbeten.	Bäckstedt	(2016)	från	sjöfartsverket	

menar	på	att	den	högre	graden	byråkrati	och	att	man	behöver	beskriva	varje	

steg	ganska	ingående	innebär	att	man	kan	bli	ganska	inrutad	i	vad	man	kan	göra.	

Gustafson	(2016)	tillägger	att	denna	sorts	projekt	innebär	en	större	tyngd	i	

administrationen	vilket	kan	utgöra	ett	hinder	för	små	företag	där	kapacitets-	och	

effektivitetsproblem	kan	uppstå.	Den	administrativa	bördan,	speciellt	i	

ansökningsfasen,	kan	dock	lättas	med	hjälp	av	en	erfaren	projektledare,	såsom	

DLR,	eftersom	de	är	vana	vid	processen	(Gustafson,	2016).	NavX	och	Gutec	har	

inte	sedan	tidigare	arbetat	mot	den	här	sortens	EU	projekt,	men	har	erfarenhet	

av	en	viss	grad	statlig	finansiering	(Gustafson,	2016;	Kowalewski,	2016).		

Det	går	även	att	observera	vissa	kluster	inom	projektet.	Vissa	av	de	små	

företagen,	NavXperiance	och	Gutec,	har	sedan	tidigare	samarbetat	med	liknande	

projekt	inom	andra	branscher	(Kowalewski,	2016).	NavX	har	även	samarbetat	

med	DLR	på	flertal	projekt	under	de	senaste	15-20	åren	(Kowalewski,	2016).	

Bäckstedt	(2016)	diskuterar	även	den	nära	relationen	de	maritima	verken	har	

till	varandra	genom	IALA.	IALA	är	en	internationell	ideell	förening.	Det	fungerar	

som	ett	forum	för	marina	sjömyndigheter,	tillverkare,	konsulter	och	

vetenskapliga	utbildningsinstitut	och	ger	dessa	möjligheten	att	utbyta	och	

jämföra	sina	kunskaper	och	erfarenheter	(IALA).	
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Relationsspecifika	tillgångar	
Relationsspecifika	tillgångar	handlar	om	investeringar	för	särskilda	

transaktioner	som	gjorts,	och	hur	dessa	investeringars	värde	skulle	vara	om	

transaktionens	skulle	omfördelas	till	annat	syfte.	För	att	undersöka	detta	finns	

det	fyra	olika	typer	specificity:	Site	specificity,	Physical	asset	specificity,	Human	

asset	specificity	och	Dedicated	asset	specificity.	

	

Physical	asset	specificity	

NavX	kommer	att	investera	15-20	000	euro	i	en	hårdvara	som	kommer	att	

användas	under	projektet	(Kowalewski,	2016).	Hårdvaran	är	av	en	speciell	sort	

vilket	gör	att	den	enbart	kommer	kunna	användas	till	detta	projekt.	Även	

Sjöfartsverket	är	inne	på	samma	linje	och	menar	att	det	måste	tas	fram	en	

speciell	hårdvara	för	systemet.	Man	lägger	även	till	att	det	kan	dyka	upp	en	rad	

andra	investeringar	för	projektet	som	atomklockor,	datorer	och	modulator	

(Bäckstedt,	2016).	

	 Gutec	skiljer	sig	gentemot	NavX	och	Sjöfartsverket	genom	att	inte	

investera	i	maskiner	eller	varor.	Istället	kommer	man	investera	i	

förbrukningsmaterial	som	kommer	att	användas	för	projektet.	Det	ska	dock	

tilläggas	att	det	inte	är	någon	större	summa	som	investeras	i	förbruknings	

material.	

”...	det	mesta	av	investeringar	är	faktiskt	kostnader	för	införskaffande	av	

förbrukningsmaterial	egentligen.	För	vår	del	gör	vi	inte	investeringar	i	

maskiner	eller	annat	som	ska	stå	i	20	år	och	tillverka	någonting	utan	till	

mer	än	90	%	är	det	arbetstid”	(Gustafson,	2016).	
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Investeringar	som	inte	går	att	använda	för	andra	syften	återfinns	även	i	

alliansen.	NavX	och	DLR	menar	att	investeringar	kommer	göras,	för	att	skriva	

och	lägga	upp	olika	handlingsplaner,	projektplaner	och	budgets	(Plass,	2016;	

Kowalewski,	2016).	Detta	görs	enbart	i	syftet	för	detta	projekt	vilket	gör	att	

denna	investering	blir	meningslösa	för	andra	projekt.	Det	finns	dock	en	

lärdomseffekt	i	hur	dessa	dokument	ska	produceras	och	hanteras.	Detta	kan	vara	

värdefullt	om	man	i	ett	senare	skede	vill	ingå	i	liknande	projekt,	förutsatt	att	man	

inte	samarbetar	med	andra	organisationer	genom	ett	EU-finansierade	projekt.	

Just	denna	form	av	investeringar	kommer	de	flesta	organisationer	vara	i	behov	

av.	IBSR	har	vid	tidigare	intervjuer	nämnt	att	det	inte	är	lätt	att	ansöka	till	ett	EU-

finansierat	projekt,	detta	då	den	administrativa	ansökningsprocessen	är	

omfattande	och	förhållandevis	unik	(Woo,	2016).		

	

Human	asset	specificity	

Att	arbeta	tillsammans	i	en	allians	utvecklar	färdigheter	och	erfarenhet	vilket	gör	

att	organisationerna	växer	genom	“learning	by	doing”.	Gutec	menar	att	detta	är	

ett	av	syftena	med	projektet	som	leder	till	en	ökad	kunskap	inom	området.	NavX	

menar	att	man	ökar	sina	färdigheter	inom	det	tekniska	genom	att	arbeta	

tillsammans	med	de	olika	signalerna	vilket	därmed	kommer	leda	till	ökad	

förståelse	för	komplexa	program	(Kowalewski,	2016).	

”Och	det	är	det	som	är	syftet	med	detta	arbete,	även	om	vi	fick	bra	betalt	

per	timme	till	våra	faktiska	kostnader	är	det	ointressant	att	göra	arbete	

som	inte	ökar	vår	kunskap	om	den	teknik	som	vi	arbetar	med”	(Gustafson,	

2016).	
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Dedicated	assets	och	Site	specificity	

Data	som	samlats	in	under	intervjuer	påvisar	en	brist	på	dedicated	assets	och	

site	specificity	i	organisationerna.	Efter	intervjuerna	diskuterades	huruvida	

hårdvaror,	atomklockor	och	datorer	ansågs	vara	antingen	physical	eller	

dedicated.	Vi	ansåg	att	dessa	investeringar	var	mer	physical	då	de	var	speciella	

maskiner	eller	verktyg	som	är	designade	för	ett	visst	syfte	i	projektet.	Site	

specificity	kunde	inte	hittas	i	data	och	är	därför	inte	med	i	vår	empiriska	

berättelse.		

	

Frekvens	
Williamson	 (1985)	menar	 att	 valet	 av	 governance	 structure	 dels	 kan	 förklaras	

utifrån	graden	av	frekvens	och	graden	av	specificitet	(Figur	1).	Han	menar	att	en	

låg	 frekvens	 och	 hög	 specificitet	 skall	 resultera	 i	 en	 struktur	 som	 vidtar	

skepnaden	av	trilateral	struktur	eller	en	vertikal	integration.	Kostnader	uppstår	

bland	annat	som	ett	resultat	av	att	samordna	verksamheter,	skyddande	av	sina	

intressen	 och	 övervakning	 av	 transaktioner.	 En	 hög	 frekvens	 uppmuntrar	

organisationer	 att	 skapa	 speciellt	 framtagna	 styrningsmekanismer	 till	 följd	 av	

den	 specialiserade	 styrningsstruktur	 som	 oftast	 krävs	 vid	 multipla	

samarbetspartners	(Williamson,	1985:	60).	

IBSR,	 tillika	 finansiär	 av	 projektet,	 avser	 sig	 inte	 vara	 en	 av	 konsortiets	

medlemmar.	Deras	position	finns	till	som	ett	utvärderande	organ,	som	äger	det	

kapital	 som	 projektet	 har	 ansökt	 om.	 Deras	 kommunikation	 ställs	 endast	 mot	

den	part	som	är	Lead	Partners,	vilket	i	R-Mode	Baltic	är	DLR.	IBSR	har	därmed	

ingen	 kontakt	 med	 de	 övriga	 organisationerna	 som	 är	 med	 i	 projektet,	 utan	

kommunikationen	 sker	 främst	 genom	 DLR	 som	 i	 sin	 tur	 distribuerar	
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informationen	 vidare	 till	 de	 andra	 parterna	 inom	projektet.	 Detta	 betyder	 inte	

uteslutande	att	parter	som	ej	är	Lead	Partners	har	möjlighet	att	komma	i	kontakt	

med	Interreg,	möjlighet	att	ringa	så	väl	som	maila	finns	alltid	(Woo,	2016).		

	

”We	don’t	know	how	frequently	the	partners	exchange	because	we	are	not	

involved	with	that.	We	only	deal	with	the	lead	partners”	(Woo,	2016).	

	

Den	 främsta	 formella	 kontakten	 mellan	 finansiären	 IBSR	 och	 projektet	

kommer	utgöras	av	ett	utvärderingsverktyg,	speciellt	 framtaget	för	utvärdering	

av	 projekt	 kopplade	 till	 Interreg.	 Tillika	 fungerar	 utvärderingssystemet	 Bamos	

som	 det	 officiella	 verktyget	 för	 kommunikation	 med	 IBSR	 och	 utvärdering	 av	

förbrukning	 av	 resurser.	 Projekten	 använder	 systemet	 för	 att	 fylla	 i	

förutbestämda	mallar	som	i	sin	tur	utvärderas	av	projektfinansiären	IRBS.	Denna	

utvärdering	görs	kontinuerligt	under	projektets	gång	och	rapporter	till	IBSR	görs	

var	 sjätte	månad	 (Woo	2016,	Plass	2016).	DLR,	 likaså	Lead	Partner,	menar	 att	

det	finns	en	skyldighet	att	rapportera	om	resursförbrukning	mot	finansiären,	och	

detta	 görs	 mer	 eller	 mindre	 löpande	 under	 stora	 delar	 av	 projektet.	 Hur	

rapporteringen	 kring	 utveckling	 av	 projektet	 sker,	 beror	 till	 stora	 delar	 på	

omständigheterna	 som	 finansiären	 sätter	 upp.	 Därmed	 kan	 det	 variera	 från	

fysiska	möten,	till	ensidiga	rapporter	och	i	vissa	fall	även	flersidiga	rapporter.	

DLR	 förklarar	även	att	det	 finns	 tydliga	skillnader	hur	 information	styrs	

inom	projektet.	 Först	 och	 främst	måste	 det	 tydliggöras	 vilka	 som	 är	 ansvariga	

koordinatorer,	 i	detta	 fall	DLR.	Samt	vilka	som	är	projektpartners,	det	vill	 säga	

övriga	 organisationer	 i	 konsortiet.	 Med	 detta	 menas	 att	 koordinatorn	 har	 ett	

övergripande	 ansvar	 för	 hur	 utvärdering	 sker	 löpande,	 samt	 beslutar	 om	 det	
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krävs	 återkoppling	 i	 form	 av	 rapporter,	 möten	 eller	 telefonkonferenser	 på	

veckobasis,	månadsbasis	eller	kvartalsbasis.	Det	ligger	på	koordinatorns	agenda	

att	göra	avvärjande	av	mötesfrekvensen	för	att	säkerställa	en	klar	och	tydlig	bild	

genomgående	av	projektet.	(Plass,	2016)		

	 	

”You	 have	 to	 think	 about	 it	 as	 "is	 it	 really	 necessary	 to	 (have	 a)	meeting	

every	two	months"	or	is	it	sufficient	if	we	meet	twice	a	year”	(Plass,	2016).	

	

Representant	Bäckstedt	från	sjöfartsverket	menar	att	kontakt	med	andra	

organisationer	i	konsortiet	dels	kommer	ske	genom	IALA.	Detta	trots	att	det	inte	

är	 den	 primära	 mötespunkten	 för	 konsortiet.	 Utöver	 möten	 med	 IALA	 anser	

Bäckstedt	att	den	formella	mötesfrekvensen	skall	vara	en	gång	i	kvartalet,	vilket	

är	 samma	 nivå	 som	 Gustafson	 på	 Gutec	 ansåg	 vara	 troligt	 (Bäckstedt	 2016,	

Gustafson	2016).	

	 	

”Ja	precis,	vi	känner	varandra	ganska	väl.	Så	vill	vi	något,	så	är	det	bara	att	

lyfta	 luren	 eller	mejla	 och	 så	 träffas	 vi	 två	 gånger	 per	 år	 på	 de	 här	 IALA	

mötena,	minst	två	gånger	per	år.	Sen	är	det	andra	sammanhang	då	dyker	

ungefär	 samma	 filurer	 upp,	 så	 vi	 träffas	 kanske	 4-5	 gånger	 per	 år”	

(Bäckstedt	2016).	

	

När	 det	 gäller	 formella	 fysiska	 träffar	 anser	 samtliga	 intervjuade	

organisationer	 att	 en	 gång	 i	 kvartalet	 är	 vad	 som	 krävs	 (Bäckstedt	 2016,	

Gustafson	 2016,	 Kowalewski	 2016,	 Plass	 2016),	 däremellan	 kommer	 det	 att	

finnas	 informella	 kontakter	 som	 främst	 sker	 genom	 telefonkonferenser,	



	

	

49	

mailkonversationer	 och	 möten	 i	 andra	 forum.	 Vikten	 att	 kunna	 göra	 snabba	

utbyte	 av	 teknisk	 specifikation	 över	 mail	 och	 telefon	 benämner	 både	 Dirk	

Kowalewski	 från	 och	 Gustafson	 som	 en	 viktig	 faktor	 gällande	 den	 informella	

kommunikationsfrekvensen.	 De	 menar	 på	 att	 personliga	 möten	 har	 en	 högre	

kostnad	och	kräver	ett	större	administrativt	arbete,	som	ett	direkt	resultat	av	det	

internationella	samarbetet.	(Gustafson	2016,	Kowalewski	2016)	

	

“Det	 finns	 en	plan	på	det	där,	 jag	 tror	att	det	är	 en	handfull	 tillfällen,	 ett	

halvdussin	möten	 och	 sen	 kommer	man	 nog	 ha	 utbyten	 om	 rent	 tekniska	

detaljer	via	e-post	och	så	vidare”	(Gustafson	2016).	

	

Samtliga	 parter	 är	 överens	 om	 att	 den	 administrativa	

ansökningsprocessen	är	betungade	och	kräver	resurser	i	form	av	tid	och	möten.	

Organisationerna	menar	bland	annat	på	att	arbete	kring	att	hitta	kompletterande	

organisationer	 till	 konsortiet	 i	 ett	 transnationellt	 samarbete	 kan	 vara	 svårt	

(Bäckstedt	 2016,	 Gustafson	 2016,	 Kowalewski	 2016,	 Plass	 2016,	 Woo	 2016).	

Plass	 säger	 att	 det	 även	 kan	 förekomma	 svårigheter	 i	 definierandet	 av	

äganderättigheter	 och	 budgetering.	 Samtidigt	 benämner	 han	 att	 framförallt	

äganderättigheter	inte	i	någon	större	utsträckning	är	ett	problem,	organisationer	

skriver	 i	 ett	 tidigt	 stadium	 av	 konsortiet	 disclosure	 agreements	 och	 tydliggör	

vilken	organisation	som	äger	en	särskild	intellectual	property	right	(IPR).		

Osäkerhet	
Inom	transaktionskostnadsteorin	innebär	osäkerhet	att	organisationer	på	

förhand	inte	kan	veta	med	säkerhet	hur	motparterna	vid	ett	ekonomiskt	utbyte	

kommer	agera	och	att	man	inte	kan	förutspå	alla	händelser.	Detta	grundar	sig	i	
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antaganden	om	att	människan	agerar	opportunistiskt	och	är	begränsat	rationell.	

Ju	högre	osäkerheten	är	kring	en	transaktion,	desto	mer	hierarkisk	struktur	bör	

samarbetet	anamma	(Williamson,	1985).		

Delge	kunskap		

Kowalewski,	Plass	och	Gustafson	är	alla	ömsesidigt	överens	att	delgivning	av	

företagets	kunskap	inte	är	en	risk.	Företag	besitter	sin	egen	intellectual	property	

right	(immaterialrätt	på	sin	kunskap)	som	inkluderas	i	kontrakten	som	skrivs	

inom	konsortiet,	vilket	därmed	minskar	eventuella	risker	om	äganderätt	eller	

patent.	Gustafson	och	Kowalewski	menar	istället	att	övriga	parter	snarare	får	en	

förståelse	för	organisationers	expertis	och	kunskap,	vilket	kan	resultera	i	en	

fördel	då	andra	organisationer	kan	få	upp	ögonen	för	deras	kunskap	och	vad	de	

gör.			

	

“Of	course	this	is	always	a	problem,	but	the	problem	is	solvable	so	it’s	not,	

all	this	kind	of	problem	can	be	solved.	And	this	can	be	solved	thru	a	way	that	

already	in	the	beginning	of	the	project	meaning	the	proposal	phase	before	

you	start	with	the	project,	you	handling	this	topic	regarding	first	of	all	you:	

Signing	a	disclosure	agreement	and	also	what	you	normally	are	doing	is	

talking	about	possible	existing	IPR,	meaning	intellectual	property	rights,	or	

patents,	or	something	like	this.	And	you	identify	them”	(Plass,	2016).	

	

”..vi	får	ju	möjligheten	att	erbjuda	våra	tjänster	också	och	det	är	ju	en	rätt	

bra	möjlighet	för	oss	att	marknadsföra	våra	produkter	gentemot	företagen	

som	vi	inte	skulle	ha	alls	annars”	(Gustafson,	2016).	
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Tidigare	relation	

NavXperience	har	tidigare	arbetat	tillsammans	med	DLR	och	Gutec,	vilket	

minskar	osäkerheten	i	att	ingå	samarbetet.	Kowalewski	säger	att	en	av	

anledningarna	till	att	företaget	tackade	ja	till	att	ingå	i	konsortiet	var	att	DLR	är	

projektledare	och	att	de	haft	samarbete	med	varandra	i	15-20	år.	

Även	sjöfartsverket	har	haft	kontakt	med	DLR	och	en	del	av	de	andra	

myndigheterna	och	känner	att	det	är	en	trygghet	när	man	ska	ingå	samarbete.	

	

”..känner	väl	hälften	av	de	som	var	på	mötet	redan	sedan	tidigare.	Ja	

det	känns	jättebra,	för	man	vet	vad	en	del	går	för	så	att	säga,	och	man	

vet	var	man	har	varandra	och	man	vet	vad	det	har	gjort	tidigare.	Så	

det	är	naturligvis	en	fördel	och	trygghet	att	gå	med	då”	(Bäckstedt,	

2016).	

				

Interreg	Baltic	Sea	säger	att	de	gärna	ser	att	det	är	nya	organisationer	

som	skapar	projekt	och	som	får	EU-bidrag.	De	säger	dock	att	de	måste	kolla	upp	

organisationernas	juridiska	och	finansiella	status	för	att	säkerställa	

organisationens	legitimitet	då	det	är	stora	belopp	det	handlar	om,	men	att	det	

samtidigt	är	svårt	att	granska	allt	och	alla.	Woo	säger	samtidigt	att	det	inte	görs	

någon	direkt	forskning	kring	organisationernas	faktiska	kompetens,	utan	

bedömningar	sker	uteslutande	på	projektansökan	och	organisationernas	

juridiska	samt	finansiella	välmående.		
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“If	the	project	is	selected	there's	a	legal	process	that	we	go	through	to	make	

sure	that	first	of	all	that	they	are	financially	stable	and	sound	and	second	

that	the	legal	status	is	what	they	say	it	is”	(Woo,	2016).				

Osäkerhet	om	kostnader	

Vad	gäller	finansiella	kostnader	och	risker	menar	Kowalewski	(2016)	att	

faktumet	att	EU	finansierar	projektet	har	en	avgörande	roll.	Att	få	delar	av	sin	

verksamhet	finansierad	är	avgörande	och	minskar	självklart	osäkerheten.		

Bäckstedt	ser	en	osäkerhet	i	att	det	i	nuläget	är	svårt	att	veta	hur	mycket	

pengar	som	de	kommer	behöva	investera	i	projektet.	Han	menar	att	det	är	svårt	

att	uppskatta	kostnaderna	kring	utrustning	och	vilka	omkostnader	som	kan	

tillkomma	i	form	av	installation.	Å	andra	sidan	menar	Bäckstedt	att	i	ansökan	

gjordes	ett	kostnadsestimat	och	tiden	får	avgöra	huruvida	budgeten	kommer	att	

fyllas.	

	

”..vi	har	fått	en	ram	eller	ansökt	om	en	ram	och	för	tillfället	är	det	väldigt	

svårt	att	skatta	vad	vi	ska	fylla	den	med.	Vi	vet	inte	vad	sådan	utrustning	

kostar	idag	egentligen,	och	hur	mycket	vi	behöver	eller	hur	mycket	vi	skall	

betala”	(Bäckstedt,	2016).	

	

Bäckstedt	menar	dock	att	som	statlig	myndighet	bör	man	ingå	i	projekt	

trots	att	det	finns	ekonomiska	risker.	

																						 	

“Då	får	vi	ta	den	risken	att	utveckla	teknik	som	företag	inte	ger	sig	på	för	

det	är	alldeles	för	riskfyllt	och	då	tycker	jag	det	är	helt	naturligt	att	vi	är	

där”	(Bäckstedt,	2016).	
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Övrig	osäkerhet	

Kowalewski	anser	att	det	är	en	stor	risk	att	inte	veta	hur	väl	marknaden	kommer	

ta	emot	produkten,	men	ser	en	fördel	i	att	det	finns	statliga	verk	i	konsortiet.	

	

“…	the	most	important	part	is	that	the	market	accepts	this	technology…And	

that's	a	risk.	But	the	good	thing	is	that	we	have,	in	the	R-Mode	project,	parts	

of	the	government,	they	are	also	inside	this	project.	And	if	they	make	rules,	

you	have	to	use	R-Mode.	Then	we	are	in	a	good	position,	we	are	the	first	one	

in	the	market”	(Kowalewski,	2016).	

	

Tillgång	till	kompletterande	resurser	
Det	resursbaserade	perspektivet	förklarar	att	en	resurs	inom	organisationen	ska	

vara	knapp,	imperfekt	imiterbar	och	sakna	direkta	substitut.	Genom	att	resursen	

innehar	samtliga	tre	punkter	sker	ett	värdeskapande	gentemot	konkurrenter	på	

marknaden.	Teorin	anses	även	vara	lämplig	då	den	kan	undersöka	huruvida	

organisationer	använder	strategiska	allianser	för	att	få	större	tillgång	till	

resurser	(Barney,	1991).	

En	strategisk	allians	består	av	flertal	organisationer	som	alla	bidrar	med	

olika	typer	av	resurser.	DLR	som	är	“Lead	partner”	i	detta	projekt,	förklarade	

tydligt	att	alla	organisationer	som	deltar	i	projektet	har	en	väsentlig	betydelse	

för	det	slutgiltiga	resultatet.	Motivering	till	detta	var	att	resurserna	som	

organisationerna	bidrog	med	anses	vara	unika,	där	varje	organisation	bidrar	

med	resurser	som	är	speciella.	
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”	you	looking	then	for	set	up	of	partners	that	can	provide	this	missing	

infrastructure,	experience	knowledge	and	resources….	the	issue	is	that	in	

this	kind	of	project	you	need	access	to	very	special	infrastructure.	It's	not	

possible	to	access	special	infrastructure	even	if	you	have	money.	This	is	

really	(an)	issue	why	you	need	this	kind	of	projects,	because	it	is	not	so	

trivial	to	do	this	by	your	own,	even	if	you	have	a	lot	of	money	to	spend”	

(Plass,	2016).	

	

Materiella	resurser	

Resurserna	som	organisationerna	bidrar	med	är	både	materiella	eller	

immateriella.	NavX	bidrar	med	att	producera	antenner	som	kommer	användas	i	

projektet.	

	

“We	started	in	2009	to	manufacture	precise	GNSS	antennas”	(Kowalewski,	

2016).	

	

Gustafsson	förklarade	att	man	på	Gutec	arbetar	tillsammans	med	NavX	

för	att	utveckla	antenner,	dock	har	man	en	mer	specifik	arbetsuppgift	genom	att	

specialisera	sig	inom	elektronikkortet	som	kommer	användas	i	antennen.		

	

”Och	sedan	i	början	av	2000-talet	arbetade	vi	med	GNSS,	satellitbaserad	

navigationssystem,	mottagare	för	de	här,	och	där	ingår	vi	i	ett	nätverk	med	

några	andra	företag	och	vi	arbetar	med	maskinvaruutvecklingen,	själva	

elektronikkortet	“	(Gustafson,	2016).	
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NavX	och	Gutecs	bidrag	till	alliansen	kan	även	ses	immateriell	då	deras	

kunskap	om	antennutveckling,	och	inte	bara	själva	leveransen	av	antenner,	är	en	

viktig	pusselbit	i	projektet.				

På	Sjöfartsverket	kommer	de	använda	sig	av	sina	befintliga	stationer	och	

fartyg	för	att	testa	tekniken	som	kommer	att	användas	i	projektet.	

	

”Vi	kommer	att	bidra	med	att	testa	ut	denna	nya	teknik,	det	gör	vi	i	kraft	av	

att	vi	har	egna	stationer,	vi	har	infrastruktur	för	att	göra	dessa	test,	vi	äger	

och	driver	den	här	infrastrukturen...	vi	har	även	tillgång	till	ganska	många	

fartyg	som	är	våra	egna“	(Bäckstedt,	2016).																 	

	

Immateriella	resurser	

Forskningsinstitutet	DLR	bidrar	framförallt	med	immateriella	resurser	till	

skillnad	mot	de	övriga	ovanstående	organisationer	som	intervjuats.	Istället	för	

att	erbjuda	materiella	resurser	bidrar	man	med	sin	forskning,	erfarenhet	och	

kunskap.	Konkretiserat	bidrar	DLR	med	kunskap	i	form	av	hur	EU	finansierade	

projekt	drivs,	samt	med	erfarenhet	inom	project	management.	

	

”I	mean	what	we	are	offering	towards	this	project	is	first,	project	

management	because	we	are	the	coordinator.	Then	we	are	offering	towards	

the	project,	let	say	research.	Research	know-how,	experience	and	resources,	

it's	not	like	we	are	offering	a	product,	and	we	do	not	offer	equipment	but	we	

are	offering	knowledge”	(Plass,	2016).	
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EUs	roll	i	alliansen	är	annorlunda	som	vi	tidigare	nämnt.	Resurserna	som	

man	bidrar	med	är	immateriella,	dock	annorlunda	i	jämförelse	med	DLR.	Det	är	

främst	i	uppbyggnadsfasen	av	projektet	som	EU	bidrar	med	sina	resurser	i	form	

av	att	skapa	kontaktnät	och	konsultation	dels	i	form	av	workshops.	Till	följd	av	

att	IBSR	inte	är	en	del	av	det	faktiska	konsortiet,	finns	deras	roll	till	som	

supervisor	mellan	EUSBR	och	det	faktiska	projektet.	IBSR	menar	att	det	är	upp	

till	projektets	organisationer	att	driva	och	genomföra	projektet,	och	att	deras	roll	

skall	vara	ett	informativt	stöd.	

	

”We	as	the	secretariat	we	support	them	with	workshops,	we	support	them	

with	consultations	and	there's	a	lot	of	ongoing	background	processes,	

especially	with	reporting	and	financial	management”	(Woo,	2016).	

Nätverk		
Kowalewski	säger	att	en	del	av	anledningen	till	att	NavX	ville	ingå	i	konsortiet	

var	att	skapa	kontakter.	Han	hoppas	på	att	hitta	nya	samarbetspartners	som	han	

kan	arbeta	med	i	framtiden.	Han	nämner	även	att	han	hoppas	på	att	komma	in	på	

den	maritima	marknaden	vad	gäller	GNSS-mottagare.	Då	många	av	de	andra	

organisationerna	redan	är	verksamma	på	den	maritima	marknaden	kan	han	

därför	enklare	skapa	sig	marknadsandelar	även	där	genom	att	knyta	kontakter.	

En	stor	anledning	till	att	Kowalewski	blev	kontaktad	av	DLR	var	för	att	de	

tidigare	har	haft	samarbete	och	de	kände	till	honom	och	hans	företag.	Samarbete	

skapar	med	andra	ord	nya	samarbeten.	

Plass	(DLR)	säger	att	efter	ett	samarbete	vet	man	vilka	man	kan	lita	på	

och	som	man	i	framtida	projekt	kan	kontakta	för	fortsatt	kollaboration.	
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“You	can	establish	network,	and	of	course,	one	of	the	benefits	is	

afterwards	you	have	established	network,	you	can	rely	on	these	

network,	towards	new	projects”	(Plass,	2016).			

	

Gustafson	(Gutec)	säger	också	att	det	finns	nätverkseffekter	i	sådana	här	

samarbete,	men	nämner	även	att	det	inte	alltid	som	man	hittar	möjliga	

samarbetspartners	efter	projektet	då	personkemin,	kultur	och	intressen	måste	

stämma	överens.	Men	han	ser	detta	som	något	positivt	då	man	kan	skapa	

förtroende	mellan	varandra	och	på	sätt	minska	inträdeströsklarna	för	fortsatt	

samarbete.	

Då	Tyskland	är	en	viktig	aktör	på	den	maritima	marknaden	ser	han	

möjligheter	i	att	skapa	kontakter	med	de	tyska	organisationerna	som	annars	kan	

vara	svåra	att	skapa	en	relation	till.	Även	om	Gutec	har	haft	en	del	projekt	med	

maritim	anknytning	tidigare	hoppas	Per	att	företaget	kan	skapa	sig	större	

legitimitet	på	denna	marknad	genom	att	vara	en	del	av	detta	samarbete.	

Det	blir	tydligt	att	kommunikationen	tar	olika	former	beroende	på	mellan	

vilka	partners	den	sker.	Mellan	de	aktörer	som	redan	innan	projektet	haft	en	

relation	flyter	information	på	ett	till	större	grad	informellt	sätt.	Både	i	språk	och	

frekvens,	i	den	längre	relationen	Gutec-NavX	är	det	inte	ovanligt	att	samtal	

mellan	aktörerna	sker	impulsivt,	man	ringer	upp	varandra	direkt	om	det	är	

något	som	behöver	utvecklas	eller	kommuniceras.	Språket	i	dessa	sammanhang	

är	avslappnat	och	som	att	prata	med	en	vän.	Samtidigt	i	den	nyare	Gutec-Saab	

relationen	planeras	samtal	först	över	e-post	och	samtalen	tar	en	mer	formell	

“affärston”	(Gustafson,	2016)					



	

	

58	

IBSR	ser	inte	nätverkseffekter	på	samma	sätt	som	övriga	organisationer.	

Detta	beror	på	att	EU	gärna	ser	att	det	är	nya	organisationer	och	aktörer	som	får	

bidragen	och	inte	att	det	är	samma	som	ständigt	ansöker.	Dock	är	ett	av	deras	

motiv	att	skapa	gränsöverskridande	samarbete	mellan	länderna	runt	Östersjön.	

Woo	menar	att	IBSR	inte	ute	efter	att	själva	skapa	ett	kontaktnät	utan	snarare	att	

organisationerna	runt	om	Östersjön	gör	det.						

	

ANALYS	

Relationsspecifika	tillgångar	
Sjöfartsverket	är	den	enda	av	organisationerna	som	har	egen	infrastruktur	som	

redan	ägs	och	drivs.	Det	är	en	tillgång	som	kommer	hjälpa	projektets	utveckling.	

Skulle	projektet	däremot	avslutas	kan	Sjöfartsverket	fortfarande	utnyttja	

infrastrukturen	till	sina	egna	och	eventuellt	framtida	projekt.	Detta	gör	att	

graden	av	Site	Specificity	är	låg	och	påverkar	således	inte	Sjöfartsverkets	i	någon	

större	grad.	

NavX,	Gutec	och	Sjöfartsverket	är	samtliga	inne	på	samma	spår	när	det	

gäller	Physical	asset	specificity.	Alla	är	tydliga	och	menar	att	det	kommer	göras	

relationsspecifika	investeringar	i	form	av	hårdvaror,	material	etc.	Vissa	företag	

kommer	att	spendera	större	summor	och	andra	lär	spendera	mindre	summor.	

Eftersom	projektet	inte	startat	finns	det	möjlighet	att	detta	ändras	i	form	av	att	

företag	möjligtvis	beräknat	sina	investeringar	på	grovt	sätt.	Detta	kan	leda	till	att	

fler	investeringar	uppstår	i	framtiden	och	att	det	kanske	blir	en	ännu	högre	grad	

av	investeringar.	Samtidigt	kan	det	kanske	även	vara	en	motsatt	effekt	genom	att	

mindre	summor	kommer	att	investeras	än	beräknat.	Dock	anser	vi	att	det	
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snarare	är	det	första	scenariot	som	är	mer	troligt	än	det	andra	på	grund	av	

komplexitet	i	budgetering	samt	IBSR	praxis	att	hålla	nere	budgeten	för	

projekten.	

Gutec	och	NavX	såg	båda	fördelar	med	att	arbeta	och	dra	lärdomar	från	

övriga	representanter	i	alliansen.	Anledningen	till	detta	tror	vi	vara	att	det	är	

mindre	företag	som	gärna	försöker	dra	lärdomar	från	andra	och	större	

organisationer	som	Saab,	Sjöfartsverket	och	Kongsberg.	Övriga	organisationer	

som	intervjuats	visade	inga	större	tecken	på	human	asset	specificity.	Vi	tror	att	

det	beror	på	etableringsgraden,	och	att	de	är	andra	typer	av	organisationer	i	

jämförelse	med	ett	vinstdrivande	företag.	Graden	av	relationsspecifika	

investeringar	inom	denna	form	resulterar	därför	i	ett	blandat	resultat.	För	de	

mindre	företagen	anser	vi	den	vara	hög,	för	de	mer	etablerade	anses	den	vara	

lägre.		

	 Under	intervjuerna	har	det	framgått	att	det	finns	alla	former	av	

relationsspecifika	tillgångar	i	någon	av	organisationerna,	förutom	dedicated	

asset.	De	tre	andra	typerna	av	relationsspecifika	tillgångar	känns	dock	relativt	

svaga	utifrån	den	data	som	samlats	in.	Vår	bedömning	blir	således	att	det	är	en	

låg	till	mellannivå	av	relationsspecifika	investeringar	och	att	detta	påverkat	

organisationernas	val	att	delta	i	alliansen.	

Frekvens		
I	 överensstämmelse	 med	 transaktionskostnadsteori	 utgör	 en	 lägre	 grad	 av	

frekvens	under	förutsättning	att	specificiteten	är	hög,	att	vertikalt	integrera	eller	

trilateralt	 arrangera	 vore	 det	 ekonomiskt	mest	 effektiva	 (Williamson,	 1985).	 I	

samtliga	 intervjuer	 uppgav	 organisationerna	 en	 relativt	 låg	 fysisk	

mötesfrekvens,	 vilket	 dels	 kan	 förklaras	 av	 formella	 såväl	
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informella	interaktioner	 i	 andra	 sammanhang.	 Att	 frekvensen	 av	 möten	 är	

förhållandevis	låg	kan	även	bero	på	att	konsortiet	fortfarande	är	i	uppstartsfasen	

och	möjliga	 komplikationer	och	 anledningar	 att	 träffas	har	 organisationerna	 ej	

stött	 på	 än.	 Detta	 kan	 betyda	 att	 organisationerna	 utifrån	 Williamsons	

transaktionskostnadsteori	ännu	inte	vet	vilka	kostnaderna	för	övervakning	eller	

justeringar	av	beteende	kommer	vara.	Kahneman	&	Tversky	(1974)	presentera	å	

andra	sidan	ett	ramverk	där	de	menar	att	personer	i	beslutsfattande	positioner	

har	en	tendens	att	övervärdera	betydelsen	av	de	utmärkande	egenskaperna	som	

upplevs	betydande,	eller	som	de	har	 lätt	att	 relatera	 till.	 Sociala	 interaktioner	 i	

andra	 kretsar	 kan	 därmed	 vara	 faktorer	 som	 begränsar	 rationaliteten	 och	

således	 ökar	 risken	 för	 opportunism.	 Vi	 bygger	 detta	 på	 att	 beslutsfattare	 i	

organisationer	 kan	 bete	 sig	 opportunistiskt,	 då	 flertalet	 organisationer	 har	

arbetat	tillsammans	i	andra	projekt	eller	ses	i	andra	sammanhang	som	inte	avser	

konsortiet,	 och	 därmed	 skapa	 underliggande	 opportunism.	 Att	 begränsad	

rationalitet	kan	ligga	till	grund	för	att	frekvensen	troligt	inte	spelade	någon	roll,	

för	 att	 ingå	 i	 konsortiet	 ligger	 dels	 i	 linje	 med	 Kahneman	 &	 Tversky	 (1974).	

Beslutsfattare	förmår	inte	att	göra	en	riktig	bedömning	när	det	råder	någon	form	

av	risk	eller	när	underlaget	inte	är	fullständigt	säkert.	Att	risk	föreligger	till	följd	

av	den	administrativa	ansökningsprocessen,	bedömer	vi	utifrån	intervjuobjekten	

troligt,	 då	 det	 finns	 frågeställningar	 om	 såväl	 framtida	 investeringar	 och	

kostnader.	Därmed	betyder	det	 inte	 att	 beslutet	 är	 felaktigt,	 då	beslutsfattaren	

gör	 rationella	val	utifrån	vad	 förutsättningarna	 tillåter.	Vi	bedömer	därmed	att	

frekvensen	 troligt	 inte	 spelade	 någon	 avgörande	 roll,	 utifrån	 Williamsons	

definition	av	 frekvensen	 i	 transaktionskostnaderna,	när	organisationerna	valde	

att	ingå	i	konsortiet.	
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Osäkerhet	
Det	teoretiska	ramverket	menar	att	det	kan	finnas	osäkerhet	vid	ekonomiska	

transaktioner.	Detta	beror	på	antagandet	om	opportunism	och	att	människor	är	

begränsat	rationella	vid	kontraktskrivande	och	inför	framtida	händelser.	Enligt	

teorin	är	osäkerhet	något	som	påverkar	organisationers	val	av	governance	

structure	då	man	väljer	mer	hierarkiska	strukturer	vid	högre	osäkerhet.				

De	respondenter	som	vi	har	intervjuat	verkar	inte	uppleva	några	stora	

risker	med	att	delge	sig	sina	kunskaper	till	övriga	parter	i	konsortiet	eller	att	

känslig	information	kan	spridas.	Aktörerna	uppvisade	ingen	oro	för	att	vara	

transparenta	utan	ser	det	snarare	som	en	självklarhet	för	att	få	ett	fungerande	

samarbete.	Att	ge	de	andra	aktörerna	en	inblick	i	hur	deras	arbete	fungerar	och	

vilka	kunskaper	de	besitter	upplevs	istället	som	något	positivt	för	både	sin	egen	

och	för	projektets	skull.	Ett	par	av	respondenterna	såg	detta	mer	som	en	chans	

att	marknadsföra	sina	tjänster	för	eventuella	fortsatta	samarbete.	Projektledaren	

DLR	medgav	att	det	finns	risker	med	vara	öppen	med	den	kunskap	som	

organisationerna	sitter	inne	på,	men	såg	inte	det	som	ett	större	problem	då	

organisationerna	har	sina	IPR	och	att	man	skriver	kontrakt	som	förtydligar	

äganderättigheter.	Respondenterna	verkar	anse	att	detta	är	ett	tillräckligt	skydd	

mot	risken.	Enligt	transaktionskostnadsteorin	uppkommer	osäkerheten	delvis	

på	grund	av	att	man	på	förhand	inte	kan	förutspå	alla	händelser	i	framtiden.	

Dock	säger	projektledaren	att	eventuella	problem	och	tvister	löser	man	

efterhand	som	de	kommer	under	projektets	gång.	Enligt	Besanko	et	al.	medför	

alliansstrukturer	ett	större	informationsutbyte	som	innebär	att	privat	

information	kan	läcka.	Vår	tolkning	är	däremot	att	aktörerna	inte	upplever	

någon	osäkerheten	med	kunskap-	och	informationsspridning	som	en	avgörande	
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faktor	vid	valet	att	gå	in	i	samarbetet.	Att	bli	utsatt	för	opportunistiskt	beteende	

tycks	inte	vara	något	som	respondenterna	har	övervägt	i	någon	större	grad	vid	

beslutssituation.	Detta	kopplar	vi	till	antagandet	om	att	människan	är	begränsat	

rationell	och	har	därför	inte	förmågan	att	fullt	ut	kunna	förutspå	vad	som	

eventuellt	kan	hända.				

Några	av	organisationerna	har	haft	någon	form	av	samarbete	eller	kontakt	sedan	

tidigare	och	detta	verkar	ha	spelat	en	viss	roll	när	aktörerna	tackade	ja	vid	att	gå	

med	i	konsortiet.	Faktumet	att	det	har	funnits	relationer	sedan	tidigare	anser	vi	

har	minskat	osäkerheten	och	risken	för	opportunistiskt	beteende.	Hade	

aktörerna	inte	haft	kännedom	om	någon	av	de	andra	organisationerna	hade	

osäkerheten	eventuellt	upplevts	som	större.	

IBSR	ser	helst	att	det	är	nya	organisationer	som	får	bidragen	och	söker	

därför	inte	efter	bekanta	ansikten.	Då	deras	motiv	är	att	öka	samarbetet	i	

regionen	ser	de	inte	osäkerheter	på	samma	sätt	som	organisationerna	inne	i	

samarbetet.	Det	är	inte	IBSRs	uppgift	att	överväga	risken	med	opportunistiskt	

beteende	mellan	aktörerna	och	de	upplever	därför	inte	osäkerheten	på	samma	

sätt.	Vår	tolkning	är	dock	att	de	känner	en	liten	osäkerhet	kring	vilka	projekt	

som	de	ger	bidrag	till	då	de	genomför	kontroller	kring	organisationernas	

juridiska	och	finansiella	status.	Men	vi	upplever	inte	att	osäkerheten	är	en	stor	

faktor	för	IBSR.				

Det	framkommer	under	intervjuerna	att	det	upplevs	vissa	osäkerheter	

kring	exakt	hur	stora	summor	som	måste	investeras	och	vilka	kostnader	som	

kommer	att	uppstå.	Att	IBSR	kommer	att	delfinansiera	projektet	är	självklart	en	

viktig	pusselbit	i	det	hela.	Då	EU	lämnar	bidrag	på	upp	till	75	procent	av	den	

budgeterade	kostnaden	i	dessa	typer	av	samarbete,	gör	att	den	ekonomiska	
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osäkerheten	minskar.	Det	framkommer	att	utan	finansiering	från	EU	är	projektet	

inte	aktuellt	att	genomföra.	

Vår	sammantagna	tolkning	av	faktorn	osäkerhet	är	att	den	har	haft	en	

relativt	låg	påverkan	på	valet	att	ingå	i	alliansen.	Respondenterna	framhäver	

ingen	direkt	indikation	på	att	det	har	lagts	någon	stor	vikt	på	faktorn	osäkerhet	

när	organisationerna	har	valt	att	ingå	i	alliansen.									

Kompletterande	resurser	
Respondenterna	framhäver	att	organisationerna	i	konsortiet	har	olika	typer	av	

resurser,	materiella	som	immateriella.	En	organisation	utvecklar	mjukvara	

medan	ett	annat	arbetar	med	utveckling	av	hårdvara.	Organisationerna	har	blivit	

tillfrågade	att	gå	med	i	alliansen	för	att	de	har	kompletterande	resurser	som	

tillsammans	bättre	kan	skapa	en	värdefull	produkt.	Några	av	organisationerna	

har	viktig	kunskap	och	expertis	inom	ett	område	medan	andra	har	fysiska	

resurser	med	stort	monetärt	värde.	Sjöfartsverket	innehar	bland	annat	fartyg	

och	sjöstationer	som	kommer	spela	en	viktig	roll	när	man	testar	och	utvecklar	

produkten.	Det	hade	varit	ekonomiskt	irrationellt	och	förmodligen	omöjligt	för	

den	enskilda	aktören	att	köpa	dessa	typer	av	resurser	för	att	driva	projektet	i	

ensam	regi.	Gällande	de	resurser	som	är	i	form	av	kunskap	och	expertis	handlar	

det	snarare	om	att	de	är	svåra	att	imitera	eller	att	köpa	in.	Då	kunskap	är	”tyst”	

är	det	svårt	för	andra	att	försöka	imitera	eller	att	köpa	in	då	kunskap	är	något	

som	utvecklas	i	sociala	interaktioner	och	inte	något	som	bara	kan	överföras	från	

A	till	B.	Det	är	delvis	på	grund	av	att	det	är	svårt	för	andra	aktörer,	som	inte	

själva	innehar	kunskapen,	att	utnyttja	den	på	annat	sätt	än	att	ingå	samarbete	

som	en	alliansstruktur	har	skapats.				
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Som	Das	och	Teng	(2000)	hävdar	vill	aktörerna	åt	de	andra	

organisationernas	resurser	utan	att	behöva	köpa	dem.	Genom	att	etablera	

samarbeten	får	fler	tillgång	till	de	specifika	resurser	som	krävs	för	att	med	större	

möjlighet	utveckla	den	tilltänkta	produkten	än	om	en	enskild	organisation	skulle	

utveckla	och	producera	den	på	egen	hand.	Vi	bedömer	därmed	att	denna	faktor	

är	av	stor	påverkan	på	valet	av	governance	structure.						

Nätverk	
Författarna	får	definitivt	intrycket	av	att	nätverk	och	relationer	har	varit	en	stark	

faktor	för	valet	att	ingå	i	samarbetet.	Både	NavX	och	DLR	pekar	på	att	möjliga	

framtida	relationer	har	ett	högt	värde,	men	även	att	deras	tidigare	relation	varit	

avgörande	för	att	ingå	i	projektet.	Detta	stämmer	väl	överens	med	Jones	et	al.	

(1997)	fokus	på	sociala	mekanismer.	Då	den	ökade	sociala	interaktionen	mellan	

aktörer	driver	ett	effektivare	samarbete	genom	det	långvariga	utbytet	som	NavX	

och	DLR	har	haft.	Det	är	inte	orimligt	att	anta	att	de	delar	kulturella	drag	och	att	

de	har	en	stor	förståelse	för	varandras	processer	på	grund	av	detta,	vilket	även	

det	bör	påverka	effektiviteten	positivt.		

Från	Gutec	talar	man	om	en	önskan	att	skapa	högre	legitimitet.	Ur	ett	

nätverksperspektiv	är	detta	en	klar	drivkraft	då	sociala	mekanismer	kopplar	

aktörens	anseende	till	en	sänkt	nivå	av	osäkerhet	i	ett	samarbete.	Denna	sänkta	

osäkerhet	leder	i	sin	tur	till	ett	effektivare	samarbete	då	sociala	mekanismer	

istället	för	kontrakt	håller	aktören	till	svars	för	sina	handlingar,	det	vill	säga	

sänker	incitamenten	för	att	agera	opportunistiskt.	Värdet	av	att	en	sådan	faktor	

är	givetvis	komplex	och	påverkas	med	all	sannolikhet	av	begränsad	rationalitet.	

Det	är	även	otydligt	till	vilken	grad	man	väger	den	gentemot	andra	motiv,	men	

att	det	skulle	ha	relevans	för	valet	är	tydligt.	Även	här	är	det	rimligt	att	anta	att	
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liknande	effekter	existerar	inom	NavX	och	DLRs	relation.	Denna	legitimitet	

skulle	bygga	på	att	leverera	en	fullgod	produkt	och	visa	att	man	klarar	av	

samarbete	och	utveckling	inom	området.	Utöver	det	rent	tekniska	och	

processmässiga	skapar	man	även	legitimitet	genom	att	knyta	organisationer	

med	högt	anseende	till	sitt	kontaktnät.	De	flesta	inom	branschen	känner	igen	

stora	organisationer	som	DLR,	Saab	och	Kongsberg.	Genom	att	leva	upp	till	

standarder	satta	av	framgångsrika	organisationer	inom	branschen	skapar	man	

förtroende	för	sina	förmågor.	Vi	har	nu	visat	på	att	sociala	mekanismer	som	

legitimitet	och	makrokultur	existerar.	Det	är	även	tydligt	att	det	sker	en	form	av	

restricted	access	till	dessa	samarbeten	och	detta	nätverk.	Framförallt	då	DLR	

selektivt	söker	partners	men	även	då	IBSR	väger	in	i	vilka	partners	som	bjudits	

in	när	man	ansöker	om	finansiellt	stöd.	Det	är	inte	heller	orimligt	att	anta	att	

kollektiva	sanktioner	används	som	ett	underliggande	verktyg	för	att	motivera	

partners	att	agera	i	linje	med	samarbetet	även	om	det	inte	nämnts	explicit	vid	

våra	intervjuer.	När	Gutec	pratar	om	vikten	av	legitimitet,	tolkar	vi	att	det	kan	

bero	på	kollektiv	utfrysning	från	vidare	samarbeten	om	man	inte	bygger	upp	ett	

gott	rykte.	Med	dessa	sociala	mekanismer	observerade,	samt	majoriteten	av	

utbytesförutsättningarna	uppfyllda.	Hög	osäkerhet	i	efterfrågan	då	man	hoppas	

på	legislering	kring	produkten.	En	hög	grad	av	task	complexity	vilket	visar	sig	i	

den	samarbetsstruktur	som	man	väljer	för	att	genomföra	projektet.	Human	asset	

specificity	som	visar	sig	hög	då	det	man	driver	tekniskt	innovation.	Även	

utbytesfrekvensen	är	hög,	speciellt	inom	den	task	units	man	är	aktiv	inom.	Dock	

så	har	denna	höga	frekvens	inte	hunnit	leda	till	att	informell	kommunikation	

sker	mellan	alla	partners.	Effekten	av	långt	utbyte	och	högre	grad	av	informellt	

informationsflöde	är	dock	tydligt	när	man	ser	till	Gutec-Navx	relationen,	i	
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kontrast	till	den	nyare	Gutec-Saab	relationen.	Detta	tyder	på	att	även	om	de	

sociala	mekanismer	vi	förväntar	oss	existerar	så	har	de	inte	total	penetration	

inom	projektgruppen.	Samarbete	med	de	aktörer	som	inte	påverkats	till	samma	

grad	av	sociala	mekanismer	bör	vara	svårare	att	samarbeta	med	enligt	nätverks	

governance.	Detta	då	det	inte	på	samma	sätt	påverkas	av	de	binds	till	resten	av	

aktörerna	genom	structural	embeddedness.	Detta	faktum	leder	således	till	att	

även	om	stora	delar	av	nätverks	governance	tar	form	i	R-Mode	projektet.	Så	

indikerar	den	asymmetrin	som	kan	observeras	i	structural	embeddedness	att	det	

kommer	blir	mycket	svårt	för	projektet,	att	till	stor	del	luta	sig	mot	sociala	

mekanismer	som	governance	struktur.	Detta	försvåras	när	finansiären	IBSR	har	

stort	inflytande	på	val	av	projektpartners	och	de	inte	väger	in	effekterna	av	

eventuella	nätverks	governance	effekter.	

	

SLUTSATS	

Vårt	kunskapsbidrag	är	ett	unikt	perspektiv	från	den	maritima	

navigationsindustrin	på	EU	finansierade	utvecklingsprojekt,	där	vår	bedömning	

är	att	tre	av	de	fem	utvalda	faktorerna	har	haft	en	påverkan	på	valet	att	gå	med	i	

alliansen.	Dessa	faktorer	är	relationsspecifika	tillgångar,	tillgång	till	

komplementära	resurser	och	nätverk.	Således	har	inte	frekvens	och	osäkerhet	

haft	någon	större	påverkan	på	alliansskapandet.		

Att	vertikalt	integrera	aktiviteterna	som	behövs	för	att	utveckla	

produkten	har	inte	varit	aktuellt	för	organisationerna.	Detta	på	grund	av	att	det	

krävs	många	olika	resurser	som	både	är	väldigt	kostsamma	(fartyg,	sjöstationer	

etc.)	och	problematiska	att	tillförskaffa	sig	(kunskap).	Det	naturliga	valet	är	att	
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skapa	en	allians	med	organisationer	som	besitter	de	resurser	som	är	nödvändiga	

så	att	man	på	så	sätt	drar	nytta	av	varandra.				

Att	köpa	in	de	olika	delarna	och	tjänsterna	som	behövs	genom	vanliga	

marknadstransaktioner	hade	varit	svårt	att	genomföra	då	projektet	kräver	att	

organisationerna	gör	särskilda	investeringar,	även	om	de	relationsspecifika	

investeringarna	varierar.	Det	blir	mer	rimligt	att	organisationerna	är	med	i	

utvecklingen	för	att	sedan	förhandla	fram	en	lösning	vad	gäller	vinstfördelning	

när	den	färdiga	produkten	eventuellt	är	klar.	Vi	har	kommit	fram	till	att	

transaktionskostnader	i	sig	inte	är	något	som	styr	de	intervjuade	

organisationerna	inom	R-Mode	Baltic	i	någon	större	utsträckning.	Det	är	snarare	

produktionskostnaderna	och	inköpskostnaderna	som	styr	organisationernas	val	

av	vertikala	gränser.	Om	detta	beror	på	begränsad	rationalitet	hos	

organisationerna,	eller	att	transaktionskostnader	inte	är	en	särskilt	stor	kostnad	

i	verkligheten	är	svårt	att	avgöra.					

Organisationerna	ser	också	alliansen	som	en	möjlighet	att	skapa	nätverk	

för	framtida	projekt	och	ser	därför	det	som	ett	incitament	till	att	gå	med.	Genom	

att	skapa	dessa	typer	av	kontakter	hoppas	aktörerna	även	på	att	skapa	sig	

legitimitet	och	bättre	förutsättningar	för	att	komma	in	på	fler	marknader,	både	

geografiskt	och	branschmässigt.	Att	många	av	organisationerna	känner	till	

varandra	sedan	tidigare	har	ökat	viljan	och	minskat	osäkerheten	för	att	ingå	i	

alliansen.			

Att	projektet	eventuellt	kommer	bli	delfinansierat	av	EU	påverkar	

självklart	organisationernas	vilja	att	bilda	alliansen.	Finansieringen	kan	vara	upp	

till	75	%,	vilket	troligtvis	är	en	betydande	faktor	för	organisationerna	och	deras	
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vilja	att	ingå	i	alliansen	utöver	övriga	faktorer	som	analyserats.	Detta	är	ett	

faktum	som	i	fallet	med	R-Mode	Baltic	inte	kan	bortses.		

	

DISKUSSION	

Likt	vi	nämnde	i	studiens	inledande	rader	har	globaliseringen	haft	en	stor	

inverkan	på	hur	aktörer	inom	näringslivet	strukturerar	sig.	Ett	ökat	intresse	för	

gränsöverskridande	samarbeten	har	i	sin	tur	genererat	frågor	om	huruvida	

vilken	struktur	på	samarbete	som	är	mest	effektiv.	I	konsortiet	R-Mode	Baltic	

innebar	det	exempelvis	att	faktorer	likt	frekvens	och	osäkerhet	inte	spelade	

någon	avgörande	roll	när	företaget	valde	att	arrangera	sina	vertikala	gränser.	

Istället	spelade	faktorer	som	komplementära	resurser	och	nätverkande	en	större	

roll	än	vad	som	förespråkats	i	transaktionskostandsteori.	Vad	detta	kan	bero	på	

kan	dels	förklaras	utifrån	människans	förmåga	att	ta	rationella	beslut,	men	kan	

troligt	förklaras	bättre	genom	sociala	mekanismer.	Mekanismer	där	befintliga	

affärsrelationer,	kundkontakter	och	tidigare	samarbeten	i	en	symbios	likt	

relationen	NavX-DLR,	snarare	kan	ses	som	förklarande	faktorer.	Tillika	finns	det	

ett	intresse	från	högre	instanser	att	främja	gränsöverskridande	samarbeten	

inom	Östersjöregionen	med	kringliggande	länder.	Vår	uppfattning	är	att	EU-

sponsringen	är	ett	sätt	att	sänka	de	totala	transaktionskostnaderna	för	

organisationer,	och	på	så	sätt	göra	det	mer	attraktivt	att	arbeta	transnationellt.	

Genom	att	sänka	kostnaderna	för	dessa	samarbeten,	kan	det	på	längre	sikt	

generera	en	lägsta	standard	som	höjs,	då	kunskap,	resurser	och	nätverk	sprids	

till	hela	regionen.	Detta	ligger	givetvis	i	linje	med	de	visioner	som	Europeiska	

union	bygger	på,	och	genomsyrar	flera	program	och	projekt.	I	ett	alternativt	
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scenario	där	finansiering	inte	skulle	vara	ett	alternativ	är	våra	perceptioner	

annorlunda.	Vår	uppfattning	är	att	konsortiet	aldrig	skulle	bildats	ifall	monetär	

sponsring	inte	förekom,	detta	grundar	sig	dels	i	våra	uppfattningar	från	

intervjuer,	men	även	genom	den	teoretiska	lärdom	som	samlats	under	studiens	

gång.		

Dow	(1986)	diskuterar	hur	olika	maktstrukturer	inom	organisationer	

skapar	möjligheter	för	organisationer	att	försöka	inverka	på	utformningen	av	

vertikala	gränser.	Som	snarare	är	fördelaktigt	för	den	enskilde	beslutsfattaren	än	

för	företaget	i	stort.	Utifrån	detta	kan	vi	inte	utesluta	att	DLR’s	sätter	upp	gränser	

och	tillvägagångssätt	för	governance	structure	som	skulle	vara	kontraktivt	den	

egna	organisationen.	Vi	bedömer	det	troligt	att	projektledande	organisationer	i	

sammanhanget	skulle	konstruera	mekanismer	som	istället	var	till	fördel	för	den	

egna	organisationen,	och	som	ponerat	är	mindre	fördelaktig	för	andra	

organisationer.		

För	vidare	studie	anser	vi	att	det	hade	varit	av	stort	intresse	att	se	

djupare	in	på	den	faktiska	inverkan	de	EU	finansierade	projekten	leder	till.	

Skapas	det	nya	nätverk	i	verkligheten	som	stärker	regionen?	Eller	är	det	

framförallt	kluster	med	goda	relationer	redan	innan	projektet	som	har	bäst	

sannolikhet	att	lyckas	och	således	inte	leder	till	någon	sänkning	av	de	regionala	

transaktionskostnaderna?	
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BILAGOR	

Intervjuguide	-	IBSR	
Berätta	alltid	om	vårt	arbete	först	
	
Generella	frågor	om	personen	
Tell	us	about	yourself,	previous	experiences	and	studies	
Explain	the	eusbsr	as	if	we	were	5	year	olds	(know	nothing)	
Tell	us	about	your	role	in	the	eusbsr	
How	long	have	you	been	in	the	organisation	
	
Generella	frågor	om	projekt	
Can	you	describe	the	eusbsr	role	in	the	projects?	
How	did	this	come	to	be?	Eu	regulated	i	presume?	
EU	policies	what	are	they?	
Are	there	More	partners	financing	the	fund?	
	
EU/Domän	
How	many	projects	do	you	run	each	cycle,	how	long	is	a	cycle?	Depends	on	
project?	
What	upsides	do	you	see	to	eu	funded	projects?	
Are	there	any	downsides	to	eu	funded	projects?	
	
Marknaden	
Are	you	making	an	effort	to	look	at	other	similar	organisations	to	gage	the	
market?	Who	are	these?	
What's	your	focus	market?	If	multiple	why?	
How	do	you	tell	a	good	from	a	bad	project?	
Are	many	of	the	enterprises	who	apply	for	fund	recurring?	
	
Frekvens	
How	often	does	contact	with	the	funded	projects	occur?	Does	it	depend?	
How	is	it	handled?	Do	you	have	physical	meetings	at	any	point?	why?	
	
Osäkerhet	
When	handling	applying	projects	do	you	consider	firm	rivalry,	why/how?	
Do	you	feel	any	uncertainty	regarding	project	partners	not	fulfilling	their	
commitments,	how	is	this	handled?	
	
Which	variables	do	you	consider	important	in	the	selection	of	which	project	
receiving	funds?	
Do	you	consider	the	diversification	between	nations,	size	of	the	enterprise	and	
previous	experience	of	EU-projects,	when	choosing	which	project	receiving	
fundings?	
	
Relationsspecificitet	(asset)	
Are	you	offering	any	other	resources	besides	financing?	(such	as	equipment,	
knowledge,	expertise)	
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Would	you	make	any	dedicated	investment	to	support	a	project?	Why?	(fx	
structural)		
Is	everything	standardised	between	project	management	from	your	pov?	
Are	you	looking	at	similar	organisations	to	better	your	internal	processes?	
	
Frågor	relaterat	till	RBV/KBV	
Do	you	have	any	resources/knowledge	that	no	other	similar	organisation	have?	
What?	why/why	not?	
	
Kunskap	i	form	av	resurser	
When	choosing	projects	do	you	consider	the	potential	firm	knowledge	exchange?	
why/whynot?	how?	
(what	do	you	value	in	a	knowledge	exchange	for	either	yourself	or	project	
partners)		
	
Management	training		
Is	there	a	change	between	cycles	in	form	of	streamlining	and	bettering	
processes?	
Is	there	any	management	exchange	between	project	groups	and	eusbsr?	Iterativ	
best	practice	and	so	forth?	
	
Samarbetet		
How	do	you	approach	the	innovator's	dilemma?	If	big	enterprises	were	truly	
committed	they’d	do	it	themselves?	Is	this	encouraging	predatory	behaviour	
from	big	enterprises	vs	SME’s?	
	
Do	you	encourage	further	cooperation	between	participating	partners	after	a	
finished	project?	Is	there	any	structure	to	support	this?	
	
Is	there	any	consideration	for	defence	applications?	How	is	this	handled?	
Is	there	EU	innovation	fund	for	defence	projects?	Do	you	find	that	civil	
innovation	drives	defence	innovation?	
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Intervjuguide	-	övriga	
	
Generella	frågor	om	personen	
Berätta	om	din	roll	på	ORGANISATION	X	
Hur	länge	har	du	arbetat	på	ORGANISATION	X	
	
Generella	frågor	om	R-Baltic	
Kan	du	beskriva	ORGANISATION	X’s	roll	i	R-Baltic	
Beskriv	hur	ni	kom	i	kontakt	med	R-Baltic?	
	
EU/Domän	
Har	ni	varit	i	delaktiga	i	EU-finansierade	samarbeten	tidigare?	
Vilka	fördelar	ser	ni	att	vara	delaktiga	i	ett	EU-bekostad	samarbete?	
Får	ni	ta	del	av	andra	EU	resurser?	(such	as	equipment,	knowledge,	expertise)	
Finns	det	några	nackdelar	med	delfinansierade	EU-samarbetet?	
	
Marknaden	
Hur	skulle	du	definiera	din	bransch?	
Definiera	konsortiets	marknad?	
Har	ni	samarbetat	med	något	annat	företag	inom	R-Baltic	tidigare?	
	
Frekvens	
Hur	ofta	sker	kontakt	med	någon	av	de	andra	aktörerna?	
Hur	ofta	räknar	du	med	att	ni	ska	behöva	ha	fysiska	sammankomster	inom	
alliansen?	
	
Osäkerhet	
Känner	du	någon	osäkerhet	i	att	delge	er	kunskap/kompetens	till	övriga	parter?	
På	vilket	sätt?	
Känner	du	någon	osäkerhet	i	att	de	andra	parterna	i	alliansen	inte	uppfyller	sina	
åtaganden?	Varför?		
Uppfattar	du	någon	i	alliansen	som	en	konkurrent?	Om	ja,	ser	du	risker	i	detta?	
Vilka	risker	ser	ni	med	att	vara	delaktig	i	R-Baltic?	
	
Relationsspecificitet	(asset)	
Vilka	specifika	resurser	bidrar	ni	med?	
Har	ni	några	investeringar	specifikt	för	samarbetet?	Vad	är	det	för	investeringar?		
Kan	ni	ha	nytta	av	dessa	investeringar	på	andra	sätt	än	för	just	detta	projekt?	
Vad	har	ni	att	lära	från	andra	organisationer?	
	
Frågor	relaterat	till	RBV/KBV	
Finns	det	resurser/kunskaper	som	ni	inte	besitter	men	som	någon	annan	part	
har?	
	
Kunskap	i	form	av	resurser	
Hur	värderar	ni	kunskapsutbyte?	
(Vad	värderar	i	ett	kunskapsutbyte?)		
	
Management	training		
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Vill	ni	lära	er	att	hantera	processer	bättre?	Utveckla	
	
Researcher	training	
Ser	du	detta	projekt	som	en	möjlighet	att	utveckla	din/er	R&D-kompetens?	
Isåfall	hur?	
	
Samarbetet		
Skulle	det	vara	möjligt	att	utveckla	den	tilltänkta	produkten	själva?	
Finns	det	någon	organisation	som	ni	ser	fram	emot	att	jobba	med,	mer	än	något	
annat?	
Ser	du	att	samarbetet	kan	fortskrida	efter	att	projektet	är	färdigt?	Isåfall	hur	
skulle	samarbetet	se	ut?	
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Intervjustöd	
Följdfrågor	och	organisations	specifika	
	
Marknad	
Vilken	position	har	ni	på	er	marknad?	
Är	ni	intresserade	av	att	utvidga	er	marknad?	Exempelvis	komma	in	på	ett	annat	
lands	marknad	eller	utvidga	er	produktsortiment?	
	
Osäkerhet	
Vilka	möjligheter	ser	ni	med	att	vara	delaktig	i	R-Baltic?	
	
Frekvens	
Hur	ofta	kommer	utvärdering	av	samarbetet	ske?	
	
RBV	
Har	ni	något	relevant	patent	som	kan	komma	att	användas	i	samarbetet?	
Vet	du	om	någon	annat	företag	i	alliansen	som	har	det?	
Sker	det	något	utbyte	av	kunskap	mellan	organisationerna	i	R-Baltic?	
	
Faktafrågor	till	DLR	
Generella	r-baltic	frågor	
Hur	ser	uppgiftsfördelningen	ut	inom	R-Baltic?	(till	DLR)	
Finns	det	en	gemensam	styrelse	för	projektet?	(till	DLR)	
Hur	fungerar	intern	rapportering?	(till	DLR)	
	
Domän	
Finns	det	några	specifika	krav	från	EU?	(till	DLR)	
Hur	involverade	är	EU	i	er	process?	(till	DLR)	
Hur	sker	återkoppling	från	EU?	(till	DLR)	
Hur	ofta	är	ni	i	kontakt	med	EUs	projektledare?	(till	DLR)	
	
Frekvens	
Ingår	ni	kontrakt	med	alla	samarbetspartners,	eller	endast	mot	EU?	(till	DLR)	
	
Incitament	
Vad	är	organisationens	anledning	att	delta	i	R-Baltic?	
	
	


