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SAMMANFATTNING 

 

Uppsatsens titel: Coopetition – En kvalitativ studie om varför samarbeten mellan 

konkurrerande företag främjas och/eller hindras 

Författare:  Peter Björklund & Danny Persson 

Handledare:  Maria Bengtsson 

Seminariedatum: 4 juni, 2010 

Kurs/ämne:  Magisteruppsats, 15hp 

Problem: Vad är det som hindrar och/eller främjar samarbeten mellan 

konkurrerande företag? 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som 

avgör varför företag väljer att samarbeta eller inte samarbeta med 

företag som de även konkurrerar med. Genom att undersöka detta 

kan förhoppningsvis slutsatser dras för att visa varför 

”coopetition” främjas eller begränsas (och då påvisa hur detta kan 

utvecklas för att skapa fler möjligheter för samarbeten i 

framtiden). 

Teori: Som grund för den teoretiska referensramen ligger teorier kring 

konkurrens, samarbete och coopetition. 

Metod: Uppsatsen är författad utifrån en hermeneutisk kunskapssyn och 

ett induktivt angreppssätt (utifrån ett teoretiskt perspektiv) med en 

tillhörande kvalitativ undersökning. Intervjuer gjordes med fem 

företag inom IT-branschen. 

Resultat: Studien påvisar flertalet stöd och hinder för samarbeten mellan 

konkurrerande företag. De främsta stöden som främjar samarbeten 

är kompletterande ansvarsområden, tydlig rollfördelning, och 

möjligheten att ta sig an större uppdrag och konkurrenter medan de 

största hindrena mot samarbeten är bristande förtroende, begränsad 

kundbas, direkt konkurrens och konkurrens kring personal.  
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1. INLEDNING 
 

I detta kapitel introduceras läsaren till problembakgrunden och en diskussion kring denna, 

samt studiens frågeställning och syfte. Vi redogör även för de begränsningar och 

avgränsningar som gjorts för studien. Avslutningsvis förklarar vi en del begrepp som är 

centrala i studien. 

 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

 

Konkurrens har under en lång tid beskrivits som en drivande kraft till ökad ekonomisk 

produktivitet och effektivitet för företag, och har länge varit grunden för traditionell 

managementlitteratur inom området. Konkurrens pressar företagen att jobba mot en förbättrad 

allokering av tillgängliga resurser för att ta steg framåt och inte falla bakom i utvecklingen. I 

en konkurrerande situation söker företag således strategier och vägar att utveckla 

konkurrensfördelar gentemot andra företag för att nå framgång på deras bekostnad. (Padula & 

Dagnino, 2005, p.5). Genom konkurrens stimuleras så företagen att utvecklas, vilket även 

bidrar till större innovationsmöjligheter. (Walley, 2007, p.13) Bengtsson och Kock (2000, 

p.413) styrker detta i deras artikel ”Coopetition in Business Networks – to Cooperate and 

Compete Simultaneously” där konkurrens nämns som en central drivkraft för innovation och 

viljan att utveckla konkurrensfördelar. Vikten av att ständigt söka förbättringar inom 

företagets olika led växer med närvaron av konkurrenter. (Bengtsson & Kock, 2000, p.424) 

Vidare så ger konkurrens ofta upphov till lägre priser för kunden genom att pris ofta används 

som en konkurrensfördel på marknaden.   

Under senare tid har dock samarbetsaspekten uppmärksammats allt mer inom litteraturen 

där affärsvärlden snarare ses som ett nätverk av affärsrelationer fostrade av strategiska 

samarbeten. Grunden ligger i att företag uppmärksammar de möjligheter som finns med att 

dela varandras kompetenser och resurser istället för att aktivt söka konkurrensfördelar. 

Företagen söker här ömsesidiga ”win-win” situationer genom strategiska samarbeten där 

fördelar genereras som följd av att en resurs påverkas av andra resurser. (Padula & Dagnino, 

2005, p.5-6) Enligt Bengtsson och Kock (2000, p.424) finns det flertalet fördelar med 

samarbete, såsom att kostnaden för produktutveckling kan delas mellan konkurrenter, eller att 

olika företag går ihop och bidrar med sina egna kärnkompetenser i olika projekt. För att detta 

ska vara möjligt så kräver samarbete ett ökat socialt utbyte, engagemang och tillit, samtidigt 

som en stark känsla av samhörighet måste utvecklas. (Padula & Dagnino, 2005, p.6)  

Padula och Dagnino (2005, p.7-8) hävdar dock att varken konkurrens eller samarbete är de 

enda lösningarna i sig, utan att ett samspel mellan dessa två ger rum för ytterligare en väg, 

coopetition. På så sätt menar även Brandenburger och Nalebuff (1996) att coopetition är ett 

sätt att söka fördelarna av både konkurrens och samarbete samtidigt. Bengtsson och Kock 

(2000, p.411) definierar coopetition som ”en situation där konkurrenter samarbetar och 
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konkurrerar samtidigt”. De menar även att på grund av dagens komplexa affärsnätverk och 

relationer så är vissa traditionella sätt av att se på konkurrens inte passande längre, och de 

argumenterar för att en och samma relation mellan två företag kan bestå av både samarbete 

och konkurrens, vilket innebär att företagen berörs av båda delarna samtidigt. (Bengtsson & 

Kock, 2000, p.424) Chin, Chan och Lam (2008, p.437) beskriver hur företag kan växa och 

frodas genom att utnyttja detta samspel, först genom att samarbeta för att skapa en större 

”kaka” att dela på, och sen ge möjligheter till att konkurrera för att ta en större del av denna 

”kaka”. De som enbart konkurrerar kanske kan ta en stor del, men av en betydligt mindre 

kaka. Walley (2007, p.16) menar även att coopetition kan göra det möjligt för företag ett 

erbjuda produkter de annars inte kunnat göra, genom att t.ex. förena forsknings- och 

utvecklingsarbetsaktiviteter för produktutveckling och sedan även erbjuda dessa för ett pris de 

annars kanske inte kunnat sätta. När företagen på dessa sätt samarbetar i en konkurrerande 

situation, och sen även skapar förmåner för kunden så skapas en ”win-win-win” situation 

(Walley, 2007, p.16). Bengtsson och Kock (2000, p.424) påvisar resultat i sin studie på att ett 

företags aktiviteters avstånd till kunden ofta är väldigt avgörande för om företag samarbetar 

eller konkurrerar, dvs. om aktiviteterna är nära kunden så konkurrerar man, och om kunden är 

långt ifrån samarbetar man. Även likheterna mellan produkt och marknad mellan företagen 

påverkar hur pass utbrett coopetition kommer att vara för de inblandade (Luo, 2007, p.130). 

 

IT-branschen karaktäriseras av en väldigt snabb utveckling där vikten av att inte falla efter är 

av yttersta vikt. Ny teknologi skapar möjligheter för nya konkurrensfördelar samtidigt som 

kostnaderna för att utveckla denna teknologi oftast är höga. Därav öppnas stora möjligheter 

för företag inom branschen att samarbeta för att utveckla sina idéer, samtidigt som de 

konkurrerar om kunderna. Ofta nämns samarbeten i tidiga stadier för att sedan övergå mot ren 

konkurrens ju närmare kunden man kommer.  Porter (1980, i Chin, Chan & Lam, 2008, 

p.437) nämner en förekommande situation inom där t.ex. två firmor som egentligen 

konkurrerar, samarbetar för att ta sig an en tredje firma. I dessa hänseenden hittas samarbeten 

nära kunden vilket går emot tidigare argumentation om avståndet till kunden, vilket ger 

ytterligare intresse för att undersöka om branschen i sig eller situationernas karaktär 

möjligtvis utgör en avgörande faktor.  Således finns det många vägar att gå inom branschen 

och det är med stort intresse som dessa val ämnas undersökas.  

Utöver de vanliga samarbets- och konkurrenssituationerna som uppstår skapas ytterligare 

möjligheter genom så kallade ”IT-nätverk” eller ”IT-kluster”, vilka ämnar utveckla företagen 

inom detta område. Hur pass effektiva är då dessa nätverk, och bidrar de verkligen till ökade 

samarbeten när konkurrensen fortfarande är uppenbar? 

Vad är det som hindrar företag att ta denna ”gyllene väg” kallad coopetition? Flertalet studier 

försöker förklara begreppet i sig och hur det fungerar, vilka för- och nackdelar som finns, men 

varför hindras eller främjas det? Vilka faktorer är avgörande för att coopetition ska existera? 

Varför vill eller varför vill inte företagen ta del av båda vägarna som erbjuds? Vi ämnar med 

denna studie att undersöka vilka faktorer som avgör huruvida företag som konkurrerar, även 

väljer att samarbeta, eller inte samarbeta, med varandra. 
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Dilemmat, eller konflikten mellan konkurrens och samarbete är enligt tidigare studier en 

bidragande orsak till varför samarbeten bland konkurrerande företag inte fungerar eller 

plötsligt slutar fungera (Walley, 2007, p.18). Bland annat har konkurrens ansetts vara en 

problematisk influens på samarbete och har beskrivits som att ha en förtroendeminskande 

effekt mellan företag och att det föder ett opportunistiskt beteende (Bengtsson & Kock, 2009, 

p.4) (Walley, 2007, p.18). Det har även visats på tillfällen då ett växande förtroende mellan 

samarbetande företag lett till den grad att de slutat konkurrera istället. Denna balans är av 

yttersta vikt för att kunna ta del av fördelarna coopetition ger. Med andra ord, för att 

maximera effekten av coopetition handlar om att hitta rätt balans mellan samarbete och 

konkurrens, vilket gör att man kan ta del av de fördelar respektive form ger. Vägen dit är dock 

kantad av många frågetecken och det är dessa som gör att dilemmat i coopetition förefaller så 

intressant. Vad är anledningarna till varför man inte når fram till ”den gyllene vägen”? 

Relationen mellan konkurrenter är avgörande och ofta kanske det anses som naturligt att bara 

konkurrera, och därför ses problem i att även samarbeta. Möjligtvis är det konkurrensen som 

gör att man inte vågar lita på varandra och på så sätt hindrar samarbeten att uppstå. Man 

kanske är rädd att öppna sig för andra och på så sätt riskera att tappa konkurrensfördelar man 

tidigare haft, eller att bli utnyttjade. Är det dilemmat i coopetition i sig som hindrar 

samarbeten och konkurrens mellan företag eller är det andra faktorer som avgör? Har miljön, 

eller kanske industrin i sig någonting med saken att göra? Är tradition av betydande roll för en 

samarbets- eller konkurrensmiljö? Skapar vissa miljöer eller industrier bättre förutsättningar 

för samarbeten medans andra främjar konkurrens? 

 

1.1.2 PROBLEMBESKRIVNING 

 

I tidiga efterforskningar hittades resultat på en bred konkurrenssituation inom IT-branschen 

som vi ämnat undersöka, men dock få samarbetssituationer mellan företag. Inom branschen 

finns dock stora möjligheter till samarbeten, i form av t.ex. hård- och mjukvaruutveckling och 

i personalfrågor. Om nu coopetition är den nya gyllene vägen, varför används den inte i större 

utsträckning inom IT-branschen? Valet föll således på att undersöka vilka faktorer som bidrar 

till varför samarbeten mellan konkurrerande företag skapas eller uteblir. 

Dilemmat i coopetition skapar många vägar, där för- och nackdelar måste vägas mot varandra 

för att nå en bra balans. Hur påverkar då denna konflikt företagen och dess val? Vi ämnar 

undersöka vilka faktorer som ligger till grund för de samarbetsformer som existerar mellan 

konkurrerande företag inom IT-branschen. Är det konflikten i sig som är problemet, eller 

ligger det någon annanstans? Är det kanske miljön, eller industrin i sig? 

 

1.1.3 PROBLEMFORMULERING 

 

Vad är det som hindrar och/eller främjar samarbeten mellan konkurrerande företag? 
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1.2 SYFTE 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som avgör varför företag väljer att 

samarbeta eller inte samarbeta med företag som de även konkurrerar med. Genom att 

undersöka detta kan förhoppningsvis slutsatser dras för att visa varför ”coopetition” främjas 

eller begränsas (och då påvisa hur detta kan utvecklas för att skapa fler möjligheter för 

samarbeten i framtiden). 

 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

 

Konkurrens, samarbete och coopetition är alla breda koncept som kan delas upp i flertalet 

olika aspekter. Vi har valt att undersöka varför konkurrerande företag inom IT-branschen 

väljer att samarbeta eller inte. Detta betyder att vi ämnar behandla de delar av teorin som 

berör denna aspekt och således avgränsas omfånget av de olika teorierna av detta. Vidare så 

kan inte resultatet generaliseras över hela IT-branschen då urvalet (enligt senare diskussioner) 

endast innehåller företag inom IT-satsningen InfoTech. 

 

1.4 BEGRÄNSNINGAR 

 

Studien avser att begränsas till IT-satsningen InfoTech där flertalet IT-bolag ingår i ett projekt 

mot en utvecklad IT-satsning i regionen. Detta val medför att IT-branschen i denna studie 

kommer att representeras av ett antal företag som ingår i denna satsning, detta av både tids- 

och kostnadsmässiga skäl och för att de bedöms vara relevanta objekt för studiens syfte. 

 

1.5 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

 

Konkurrens – ”handling att motarbeta andra där två eller flera organisationers mål är 

ömsesidigt uteslutande”. (de Wit & Meyer, 2004) 

Samarbete - ”handling att arbeta tillsammans med andra där två eller flera organisationers 

mål är till ömsidigt nytta” (de Wit & Meyer, 2004) 

Coopetition - ”en situation där konkurrenter samarbetar och konkurrerar samtidigt” 

(Bengtsson & Kock, 2000)
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2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 

 

I detta kapitel redogör och förklarar vi de vetenskapliga metodval som gjorts för studien. 

Först förklarar vi vårt ämnesval och den teoretiska och praktiska förförståelse vi har inom 

detta område. Sedan redogör vi för den kunskapssyn som ligger till grund för studien, från 

vilket perspektiv studien ämnar utforska problemet samt vilket angreppssätt som använts. 

Avslutningsvis för vi en diskussion kring valet av kvalitativ kontra kvantitativ samt en 

redogörelse för val av teorier och insamling och kritik av sekundärkällor. 

 

2.1 ÄMNESVAL 

 

Båda uppsatsförfattarna har en gedigen bakgrund inom företagsekonomi och innehar en 

kandidatexamen vardera inom ämnet. Ett initialt intresse kring ämnesvalet ”coopetition”, dvs. 

företag som samarbetar och konkurrerar samtidigt, växte i och med de inledande samtalen 

som fördes med uppsatshandledaren, då denne för tillfället forskar inom området. Även om 

konceptet i sig existerat en lång tid rent praktiskt är det först på senare tid som det tagits upp i 

forskning och diskuterats i teorin i en större skala. Därav finns det fortfarande många aspekter 

med begränsad forskning, vilket skapat en nyfikenhet på ”coopetition” och dess påverkan i 

företagslivet. Tidigt i våra efterforskningar fick vi dock indikationer om att ”coopetition” var 

väldigt begränsat inom det område vi ämnat undersöka (IT-klustret InfoTech i Umeå) och det 

ledde oss in på att fundera på varför detta var fallet. Med detta som bakgrund har författarna 

valt att kolla närmare på varför företag som konkurrerar även väljer att samarbete eller inte 

samarbeta. Utöver detta så är båda författarna intresserade av affärsutveckling (därav valet av 

magisterprogrammet ”Business Development and Internationalization”) och vikten av att 

företag utvecklas i takt med att samhället i allmänhet går framåt. Med detta som bakgrund har 

författarna valt att kolla närmare på samspelet, eller rättare, sagt bristen på samspelet, mellan 

samarbete och konkurrens i företagslivet. 

 

2.2 FÖRFÖRSTÅELSE 

 

Lindblad (1998, p.26) menar att i framför allt kvalitativa studier bör läsaren få en inblick i 

författarnas förförståelse av ämnesområdet. Vi har därför valt att presentera den teoretiska och 

praktiska förförståelse som kan ligga till grund för studien, vilket ger läsaren en chans att väga 

in detta in sin läsning av t.ex. tolkningar och slutsatser. (Lindblad, 1998, p.26) 

 

 

2.2.1 TEORETISK 

 

Båda författarna har, som tidigare nämnts, en kandidatexamen inom företagsekonomi och är 



6 
 

för tillfället inne på det sista momentet på magisterprogrammet ”Business Development and 

Internationalization”. Därmed anser vi oss ha goda grundkunskaper inom företagsekonomi, 

där konkurrens och samarbeten är ständigt återkommande aspekter. Författarna har, på varsitt 

håll, även skrivit en uppsats på C-nivå vilket bidragit till ökad förförståelse för 

uppsatsskrivandets konster och regler. Utöver detta har författarna deltagit i en förberedande 

kurs om vetenskaplig metod vilket givit ytterligare kunskap inför uppsatsarbetet. 

 

2.2.2 PRAKTISK 

 

I fråga om praktiskt förförståelse inom valt ämnesområde är den något begränsad då ingen av 

författarna arbetat eller på annat sätt deltagit i liknande situationer i företagslivet där 

coopetition existerat. Dock så har båda författarna på ett eller annat sätt befunnit sig i 

situationer där antingen samarbete eller konkurrens varit en stor del av vardagen, varav 

grundläggande praktiska erfarenheter inom respektive områden anses finnas till en viss grad. 

Med detta som bakgrund finns det möjligheter att våra tidigare erfarenheter av respektive 

område kan ha en inverkan på våra tolkningar av empiri, men då coopetition i sig är väldigt 

nytt för oss båda, anses denna risk relativt låg. 

  

2.3 KUNSKAPSSYN 

 

Ontologi, läran om hur världen ser ut eller läran om varat, berör frågan om huruvida sociala 

entiteter och dess företeelser har en existens som är oberoende av sociala aktörer och därför 

kan eller ska uppfattas som objektive enheter, eller om de ska betraktas som konstruktioner av 

dessa sociala aktörers handlingar. Denna kontrast kan förklaras närmare genom att förklara 

och utvärdera de två synsätt som ligger till grund för detta. Objektivism har sin ståndpunkt i 

att de sociala företeelser vi möter ligger utanför vår påverkan och existerar oberoende av 

aktörerna omkring. (Bryman & Bell, 2005, p.33) Detta synsätt bygger på att t.ex. 

organisationer och kulturer uppfattas som något yttre i förhållande till aktören, som 

representerar en social ordning som individer väntas följa, där de styrs av standardiserade 

procedurer och normer och regler som fungerar som en tvingande kraft som påverkar och 

hämmar medlemmarna. I kontrast till objektivism finns konstruktionism (eller hermeneutiken) 

som ifrågasätter dessa åsikter om att organisation och kultur är på förhand givna och att de 

inte kan påverka den yttre verklighet objektivismen talar om. (Bryman & Bell, 2005, p.33) 

Detta synsätt frångår synen på en verklighet som är lika för alla, och menar att studiet av hur 

människor tänker och handlar inte kan liknas vid naturvetenskapens givna lagar, och snarare 

bör ses som att varje individ har sin egen bild av verkligheten, dvs. det finns inte en objektiv 

social verklighet. (Jacobsen, 2002, p.32) Denna tolkningsbaserade ansats kräver att forskaren 

sätter sig in i hur människor tolkar och handlar i olika sammanhang för att på så sätt utvärdera 

dess bild av verkligheten. (Jacobsen, 2002, p.33) Det är denna verklighet vi ämnar undersöka, 

där konkurrenters tankar och handlingar kan tolkas och analyseras för att utforska hur den 

sociala ordningen formas av dess aktörer. 
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Då studiens frågeställning kräver en inblick i hur människor tänker och handlar följer vi en 

tolkningsbaserad kunskapssyn, hermeneutik. Att frångå en mer objektiv verklighet som är lika 

för alla, vilket i praktiken skulle betyda att alla människor uppfattade ett fenomen på samma 

sätt, känns som en självklarhet för att kunna förstå vilka grunder som ligger bakom 

individernas/företagens beslut. Hermeneutikens skiljer sig markant från en mer objektiv 

kunskapssyn (ex. positivism) då de inte finns någon objektiv social verklighet, bara olika 

bilder av den och att bilder av verkligheten endast kan kartläggas genom att sätta sig in i hur 

människor tolkar och handlar i olika sammanhang. Hermeneutikens syfte är ”att vinna en 

giltig och gemensam förståelse av en texts mening”, eller som är fallet för denna studie, av det 

talade språket (Kvale, 1999, p.49). Kvale (1999, p.49) nämner vidare att hermeneutiken är 

dubbelt relevant för intervjuforskning, först genom den dialog som skapar intervjutexterna i 

sig som vidare ska tolkas, och sedan genom att klarlägga den process där dessa texter tolkas, 

vilket kan liknas vid ännu en dialog med texten. Då vår studie ämnar undersöka varför 

konkurrerande företag väljer att samarbete eller inte samarbeta känns det av yttersta vikt att få 

en insyn i deras tankevärld, vilket inte vore möjligt på samma sätt med en mer objektiv 

kunskapssyn, såsom positivism. (Jacobsen, 2002, p.32) Vidare har denna studie ett större 

intresse av att med ord förklara de val som företagarna gör, snarare än att med siffror visa på 

vilka val som gjorts. (Jacobsen, 2002, p.38) Saunders, Lewis och Thornhill (2003, p.86) 

beskriver att kritik som riktats mot positivism menar på att den affärsvärld som existerar idag 

är alldeles för komplex för att se på samma objektiva sätt som på naturvetenskap, vilket 

medför att om en positivistisk kunskapssyn hade valts så hade risken att insiktsfulla resultat 

om denna komplexa värld hade missats.  

 

2.4 PERSPEKTIV 

 

Denna studie är skriven utifrån företagens perspektiv och hur de förehåller sig till de 

konkurrens- och samarbetsmöjligheter som existerar. Författarna ämnar undersöka hur 

företagarna tänker och handlar när det handlar om dessa aspekter, och på så sätt förklara 

varför dessa val görs. Genom att få en inblick i företagens tankevärld inom valt ämnesområde 

kan förhoppningsvis även slutsatser dras som kan vara till lags för de olika IT-satsningar 

(såsom InfoTech i denna studie) som drivs när de jobbar för att utveckla branschen. 

 

2.5 ANGREPPSSÄTT 

 

Enligt Eriksson & Wiedersheim (2006, p.83) skiljer sig forskningsarbetet på ett påtagligt sätt 

huruvida man arbetar med empirin som utgångspunkt eller om man utgår från befintliga 

teorier. Den induktiva metoden går från ”empiri till teori”, vilket betyder att forskaren ger sig 

ut med relativt begränsade förväntningar och samlar in relevant information som sedan 

systematiseras och formuleras till teori. Denna ansats har som ståndpunkt att forskaren inte i 

förtid begränsar vilken information som ska samlas in. Den deduktiva metoden går från ”teori 

till empiri”, där forskaren i förhand skaffar sig förväntningar och information om hur världen 
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ser ut för att sedan ge sig ut och samla information för att se om förväntningarna stämmer 

överens med verkligheten. (Jacobsen, 2002, p.34) 

Enligt tidigare diskussion kring problemet och syftet med uppsatsen, har studien inslag av att 

både utveckla förståelse samt även en teorigenererande ambition. Metodologiskt sett är detta 

en kombination av det induktiva angreppssättet och att arbete utifrån ett teoretiskt perspektiv. 

Johansson-Lindfors (1993, p.60) menar att det kan vara problematiskt för den hermeneutiskt 

orienterade eller teorigenererande forskaren att helt bortse från befintliga teorier. Forskaren 

kan ofta gå från teori via empirin till teori igen. Forskaren har som regel (medvetet eller 

omedvetet) med sig någon form av teoretiskt perspektiv som styr datainsamlingen, men det är 

inte en hypotes som testas, utan snarare ett intressefokus utifrån vilket forskaren närmare sig 

verkligheten. Johansson-Lindfors (1993, p.60) belyser även vikten av att forskaren förhåller 

sig öppen och låter de empiriska fylla eller omformulera det teoretiska perspektivet. Då 

tidigare studier om coopetition och dess aspekter finns beskrivna i viss mån, dock bristfälligt i 

hänsyn till vår precisa problemställning, anses det induktiva angreppssättet med ett teoretiskt 

perspektiv ge oss möjlighet att utforska ämnet till en högre grad. Genom att studera tidigare 

forskning skapas en förståelse för paradoxen, eller dilemmat i sig, och ger grund till att 

utveckla en mer induktiv ansats där vi ämnar bidra med kompletterande teori till nuvarande 

samling. Enligt den hermeneutiska kunskapssynen där man tar avstånd från regelbundenheter 

är vi ute efter att förstå den brist i coopetition som påvisats, vilket ytterligare stärker vårt val 

av denna metod. Vi har funnit för- och nackdelar med samtida konkurrens och samarbete i 

tidigare studier, men inte fullt ut varför detta stöds och/eller hindras, varav vi måste ge oss ut 

och samla in empiri kring detta, för att på så vis uppnå vår teorigenererande ambition.  

 

2.6 METODVAL 

 

Jacobson (2002, p.56) anser att problemställningen bör styra valet av metod eftersom den ska 

anpassas efter vad författarna vill få fram. I enlighet med syftet för vår studie har vi därför 

valt att göra en kvalitativ undersökning, som enligt Bryman och Bell (2005, p.40) går ifrån de 

naturvetenskapliga tillvägagångssätten och istället lägger tonvikten på att förstå hur individer 

tolkar och uppfattar verkligheten. En kvalitativ metod fokuserar mer på ord än siffror, vilket 

är av betydande vikt för att angripa den problemformulering som ställts. (Bryman & Bell, 

2005, p.40). Enligt Jacobsen (2002, p.56) kräver en explorativ problemställning ofta en metod 

som går mer på djupet, som tar fram mer nyanserad data och är mer öppen för det som ska 

undersökas. Då vi ämnar undersöka och utforska vad som ligger till grund för de val som görs 

angående konkurrens och samarbetsformer så känns detta valet som en självklarhet. I en 

kvantitativ uppsats är det forskaren som på förhand beslutar om vad som relevant för studien, 

vilket inte är fallet för vår studie, varav en kvalitativ metod är att rekommendera. (Jacobsen, 

2002, p.147) Vidare så krävs det ofta att forskaren koncentrerar sig på ett fåtal enheter för att 

ta fram dessa olika nyanser, vilket medför att en kvalitativ metod för insamling av data är 

lämplig. (Jacobsen, 2002, p.145-146) Den lägre graden av strukturering i kvalitativa metoder 

är också av intresse för denna studie, då vissa riktlinjer och hållpunkter kan fastslås utan att 

författarna är bundna utav dem. Upplägget kan vidareutvecklas under själva 
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undersökningsfasen och tillåter en djupare analys, snarare än utlova bredd. Syftet att skapa en 

ökad förståelse för de problem vi ämnat undersöka går hand i hand med studiens 

problemställning. (Holme & Solvang, 1997, p.76-77). Vidare så bidrar den komplexa 

situation som företag befinner sig i till att öka vikten av att belysa åsikter och tankar som 

existerar kring konkurrens och samarbete. 

Om studiens syfte snarare ämnat kartlägga de val som gjorts av konkurrerande företag 

angående samarbeten, så hade en kvantitativ metod varit att föredra. Alternativt om vi t.ex. 

velat visa hur starka vissa samband är eller i vilken omfattning en viss företeelse förekommer 

så hade en kvantitativ metod valts. (Holme & Solvang, 1997, p.77)  

 

2.7 INSAMLING AV SEKUNDÄRKÄLLOR 

 

Enligt Bryman och Bell (2005, p.577) är det viktigt att förklara insamlingen av litteratur då 

det ger läsaren en inblick om hur författarna resonerat när de samlat in data.  

Till grund för uppsatsen ligger de metodböcker som valts för att utforma studiens struktur och 

utförande. Dessa böcker beskriver de vetenskapliga metodval som finns och ämnar påvisa de 

för- och nackdelar som finns med respektive val. Vi valde först och främst bland de böcker 

som finns rekommenderade i USBE’s uppsatsmanual, men även bland andra då de ansågs 

lämpliga för vår studie. Utöver användandet av uppsatsmanualens rekommendationer har vi 

även ansett att de böcker som är ständigt förekommande som referenser i andras uppsatser 

och som diskuterats på sidoppositioner har varit av intresse och stärkt vår metoddel. 

Vid insamlingen av vetenskapliga artiklar har vi utgått ifrån databasen Business Source 

Premier (EBSCO) i våra första sökningar. De sökord som använts är; coopetition, 

competition, cooperation, collaboration, partnership, tillsammans med ord som; business, 

firm, company, network, industry. Vid sökningar genom databaser har filtret ”peer reviewed” 

alltid använts för att säkerhetsställa en högre grad av tillförlitlighet av artikeln då den blivit 

granskad av en oberoende part. I huvudsak har vi ämnat koncentrera oss på nyare artiklar då 

utvecklingen ständigt går framåt, men där det ansetts vara av relevans har äldre information 

använts och motiverats. Allt eftersom sökningarna genererat träffar och artiklar av intresse har 

sökorden förfinats för att precisera på mer relevanta aspekter för studien. I efterhand har även 

nya artiklar hittats genom att ta hjälp av de referenslistor som anges i artiklarna. Bryman och 

Bell (2005, p.575) menar att genom att använda relevanta artiklars referenslistor ges bra 

möjligheter att hitta ny bra information som kan bidra till studien. 

 

2.8 VAL AV TEORIER 

 

Vi har i denna uppsats valt att använda teorier utifrån tre olika delar, konkurrens, samarbete 

och coopetition. Detta på grund av att få en bredare bild av konceptet då alla delarna vävs 

samman. I konkurrens delen tar vi upp bland annat teorier om konkurrenssynsättet och 
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konkurrensrelationer. Detta ansågs vara viktigt att utreda för att kunna skapa en motbild till de 

relationer som uppstår i ett samarbete eller coopetition. Genom detta kan vi då se hur 

konkurrensen påverkar företag och på samma gång analysera hur konkurrensen påverkar 

främjandet av coopetition. I avsnittet om samarbete tar vi upp bland annat teorier om 

beroendeförhållanden och syftet med ett samarbete. Genom att analysera detta kan vi då. I 

avsnittet om coopetition har vi valt att titta på bland annat de kritiska faktorerna för ett 

fungerande coopetition, genom att göra detta kan vi utifrån empirin sedan analysera vad det är 

som främjar coopetition och i motsats vad det är som hindrar företagens val av att inte 

använda sig av denna typ av samarbetsform. 

 

2.9 KRITIK AV SEKUNDÄRKÄLLOR 

 

Enligt Eriksson och Wiedersheim (2006, p.167) handlar källkritik om att granska och bedöma 

den information man samlar in. Det används både som en urvalsmetod för författaren, då 

information samlas in och filtreras, men även för att påvisa studies validitet och reliabilitet. 

För att kunna förstå gränserna med resultatet i en studie bör man även känna till och kunna 

värdera det material som presenteras. Vidare nämner Eriksson och Wiedersheim (2006, 

p.167) tre förhållanden för vilket man mäter de olika källorna; om den mäter vad den utger sig 

för att mäta (validitet), om den är betydande för studiens problemställning (relevans), och om 

den är fri från systematiska felvariationer (reliabilitet). Även om denna genomgång kan vara 

svår att genomföra menar Eriksson och Wiedersheim (2006, p.167) att forskaren borde göra 

en subjektiv bedömning utifrån dessa kriterier för att på så vis skaffa sig en uppfattning om 

hur studiens slutsatser kan tänkas påverkas. 

I denna studie har sekundärdata främst framtagits via databaserna på UMUs webbsida, men 

även genom rekommendationer av vår handledare. Den databas som använts är framförallt 

Business Source Premier, där källorna i sig granskat kritiskt av oss genom att bedöma dess 

relevans och aktualitet, att undersöka ursprunget i källor som refererats i flera led, samt att 

använda oss av kriteriet ”peer review” när artiklar sökts i databaserna. Vidare så har vi ansett 

att referenser som varit ständigt förekommande i vetenskapliga artiklar vara av god dignitet, 

vilket har varit avgörande för användandet av dessa som källor.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

I detta kapitel introduceras läsaren till de teorier som ligger till grund för vår studie. Vi 

redogör för teorier och tidigare forskning inom områdena konkurrens, samarbete och 

coopetition.  

 

3.1 KONKURRENS 

 

De Wit och Meyer, 2004, definierar konkurrens som en:  

”handling att motarbeta andra där två eller flera organisationers mål är ömsesidigt 

uteslutande”. 

Konkurrens härrör från den neoklassiska ekonomins tankar där inom tänkandet av konceptet 

anses egenintresset styra människor och genom detta även de organisationer de tillhör. Med 

detta menas att alla individer och organisationer verkar endast för att uppfylla deras egna 

syften och mål. Detta menar de Wit och Meyer (2004) vara det som leder till att företag i 

dagens samhälle ser konkurrens som naturligt tillstånd där deras mål är ömsesidigt 

uteslutande mot andra företags mål. I slutändan kommer alltså den ena att vinna medan den 

andra kommer förlora. För att vidare utveckla konceptet konkurrens kommer vi därför att gå 

in djupare på synsättet bakom konkurrens. 

 

Konkurrenssynsättet 

Konkurrenssynsättet är inspirerat från den neoklassiska mikroekonomiska teorin som utgår 

ifrån att köpare och säljare är rationella och självständiga vilket ska ge en grund till en perfekt 

konkurrens. Bengtsson (1994) menar att i denna ideala marknadssituation är produkterna 

likvärdiga och köpare och säljare är många och okända för varandra. Emellertid saknar denna 

teori förklaringar till marknadens imperfektioner vilket innebär att företag ej anammar dessa 

ideala mikroekonomiska modeller. 

Bengtsson (1994) skriver att den neoklassiska teorin endast använder en variabel, det vill säga 

pris, för att förklara dessa imperfektioner. På grund av detta har teoretiker inom 

konkurrenssynsättet tagit fram andra variabler för att förklara företeelsen.  Den neoklassiska 

mikroekonomiska teorin kan därför ses som bristfällig i sin beskrivning av den faktiska 

konkurrensen och att det så kallade konkurrenssynsättet är en utveckling av den tidigare 

ideala mikroekonomiska modellen. 

Detta synsätt menar på att företag är oberoende enheter som, i en fientlig miljö, konkurrerar 

med andra företag där varje företag bara ser till sina egna intressen och söker att tillfredställa 

sina egna behov. Rivalitet är därför självklart något som uppstår i denna situation men detta 

leder också ibland till samarbete mellan konkurrenter.  
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De Wit och Meyer (1998) menar på att detta konkurrensspel byggs på nollsummeteorin, som 

byggs på Neumann och Morgensterns spelteori, vilket innebär en kamp om vem som får störst 

marknadsandel. Detta menar de Wit och Meyer (1998) vara en konsekvens utav att företagen 

gör aktioner på ett annat företags bekostnad. Under ett förhållande av konkurrens är ett 

samarbete rent strategiskt då alla företagen försöker behålla sitt oberoende. 

Porter (1985) menar att konkurrerande företag strävar efter att få ett övertag över sina 

konkurrenter om och när tillfället ges, samtidigt som nya företag försöker tränga undan 

existerande företag från marknaden.  Denne menar att in en konkurrenssituation så är den 

bästa strategin att erhålla en marknadsledande position för att på så sätt kunna förhandla om 

gynnsamma priser, avvärja konkurrenter och vara med i en styrning av utvecklingen i 

branschen.   

Det viktigaste med detta utvecklande av strategi är att kunna hantera de krafter som påverkar 

företagets vinstmöjligheter. Fem stycken konkurrenskrafter som påverkar företaget i en 

konkurrenssituation är först och främst hotet från nya aktörer. Ser man till IT-branschen bör 

denna faktor ses som en av de största påverkande krafterna mot ett existerande företags 

vinstmöjligheter. I och med att de krävs så relativt lite resurser för att skapa ett företag inom i 

främsta fall IT-konsult branschen så påverkar det affärsmarknaden genom att den ökar i 

storlek, vilket skapar en större konkurrenssituation för de redan existerande företagen.  

Vidare så är inflyttelserika köpare och leverantörer, rivalitet mellan existerande konkurrenter 

och utvecklandet av substitutprodukter andra konkurrenskrafter som påverkar företagen. 

(Porter, 1985) Inom tjänstesektorn i IT-branschen kan dock inte substitutprodukter ses som en 

större faktor som påverkar företagen då de flesta företagen levererar ungefär samma produkt, 

det vill säga konsulting, om de konkurrerande företagen är likvärdiga varandra. Med detta 

menas inte i storlek utan i vilken typ av konsultområde de främst är verksamma inom. Dock 

kan man säga att det är en fråga om kvalité på kompetensen. Alla företag har unika individer 

vilket skapar olika sorters kompetens. Det företagen sedan kan konkurrera om i detta 

avseende är vem som kan leverera produkten med bäst kompetens.  

Likt Porter hävdar Hamel och Prahalad (1989) därav att det är företagets hantering av dessa 

konkurrenskrafter som slutligen redovisar den vinst företaget kan erhålla. Man kan alltså säga 

att det vanligaste synsättet är att företaget ska ses som ensamt, omringat av negativa krafter 

som syftar till att störa företagets fortlevnad. 

Bland annat Porter (1985) och Hamel och Prahalad (1989) är av den uppfattningen att 

samarbeten endast formas av företag för att skapa ett större inflytande på marknaden och ses 

av dessa som ett sämre alternativ än att hantera konkurrensen på egen hand. Dessa menar att 

ett samarbete egentligen är ett tecken på svaghet och samarbetet är bara en annan form av 

konkurrens då företagen fortfarande har intresset att se till sina egna intressen genom att 

utnyttja andra företag i ett samarbete. Detta delas dock inte av Bengtsson och Kock (2000) 

och de Wit och Meyer (2004) som menar att den snabbt föränderliga marknaden som uppstått 

på grund av den ökade globaliseringen skapat ett ökat konkurrenstryck, vilket behandlas i 

avsnitt 3.2 om samarbete. Detta gör att samarbeten blir allt mer viktigt för att kunna överleva 
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på marknaden. Det som de alla är ense om är dock att ett samarbete inte utesluter konkurrens 

vilket också visar sig starkt i formen av coopetition. 

Porter (1990) ser dessutom en samarbetsrelation som försämrar och hämmar företagets 

förmåga att förbättra sig och vara innovativa Kwai-Sang et. al. (2008) menar i motsats att 

samarbetet skapar tillfälle för företagen att utbyta kunskap vilket skapar större chanser för nya 

innovationer på så sätt istället främjar utvecklandet av företagets innovativa förmågor. IT-

branschen som är en teknisk marknad förutsätter teknisk utveckling och innovativ förmåga 

vilket då ökar vikten av samarbetsrelationer. Detta gör i sin tur att företaget kan göra sig mer 

konkurrenskraftiga på marknaden och på så sätt ha lättare att hantera de konkurrenskrafter 

som Porter (1985) beskrivit.  

Hamel och Prahalad (1989) stödjer även detta och förklarar att samarbeten i slutändan är ett 

användbart verktyg för att öka företagets konkurrensförmåga. Enligt dessa kan 

samarbetsrelationer med andra företag stärka företagets position på marknaden och skapa 

positiva effekter trots att det riskeras att den ena parten blir svagare i förhållande till den 

andre. Emellertid så måste företagen kunna se samarbetets verkliga syfte. De hävdar att 

samarbetet till trots, kommer företagen vara ute efter att skydda sig själva och erhålla så 

mycket kunskap de kan från den andra parten samtidigt som företaget begränsar den andres 

tillgång till kunskap och färdigheter. Detta går emot de kritiska faktorerna som behandlas i 

avsnitt 3.3 om Coopetition och avsnitt 3.2 om samarbete, som fastställer att ett sådant 

beteende minskar förtroendet mellan de samarbetande parterna och på så sätt riskerar att 

förstöra chanserna för ett framgångsrikt samarbete. 

 

Konkurrensrelationen 

Som tidigare skrivits så ses konkurrens som ett naturligt tillstånd i företagsmiljön. Genom 

detta kan det då ledas in på konkurrensens beroendeförhållanden. När aktörerna på en 

marknad söker efter att uppnå konkurrensfördelar leder detta till att företagen måste vara 

oberoende av varandra. Ett beroende av en samarbetspartners resurser gör att företaget 

riskerar att hamna i en position där de ligger till samarbetspartners förfogande. De Wit och 

Meyer (2004) menar att ett företag som har en stark bindning till en annan aktör kan komma 

att försöka utnyttja sin ställning för att, utan hänsyn till relationen, skapa stora 

konkurrensfördelar för det egna företaget.  Emellertid menar Bengtsson och Kock (1999) att 

detta också kan skapa en ömsesidig förståelse mellan företagen trots att ett integrerande med 

varandra inte är en ömsesidig önskan. Detta stöds också i avsnitt 3.3 om Coopetition där vi 

menar att relationen måste byggas på ett ömsesidigt förtroende för att kunna vara 

framgångsrikt. 

Som tidigare skrivits om Porters (1985) fem stycken konkurrenskrafter så konkurrerar företag 

om marknadsandelar. För att skapa sig en position som marknadsledare eller erhålla största 

möjliga andel av marknaden måste företagen vara medvetna om dessa samt lära sig att hantera 

dem. Porter (1998) menar dock att marknadsandelar emellertid inte är de enda som företagen 

konkurerar om.  Annan konkurrens kan till exempel ligga i teknologi eller personal med en 
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viss kompetens vilket skapar en rivalitet mellan företagen på marknaden. Detta är något som 

inom IT-branschen kan ses som mycket trovärdigt och relevant.  

I och med att branschen är så pass teknologisk är personalens kompetens ytterst viktigt. Detta 

tillsammans med bristen på flertalet individer med samma kompetens skapar i sin tur den 

rivalitet som Porter (1998) diskuterar. En sådan rivalitet kan i slutändan vara ett hinder för 

samarbetsmöjligheter mellan företagen i branschen och på så sätt kan utvecklingen av 

marknaden stagnera. 

Pettigrew et. al. (2002) menar dock att rivalitet mellan företag i en konkurrensrelation inte 

alltid måste vara något negativt.  Dessa hävdar istället att rivalitet kan skapa dynamiska 

relationer som kan leda till utveckling. Detta är i enlighet med det Porter (1998) skriver där 

denne menar att rivalitet skapar en innovativ utveckling som gynnar företagen. Bland annat 

tvingar detta företagen att skapa nya innovativa produkter av bättre kvalité och service. Man 

kan säga att detta beror på att företagen på en marknad är rädda att hamna bakom i 

utvecklingen gentemot sina konkurrenter, vilket då rivaliteten fungerar som en drivkraft, samt 

att en rivalitet ökar företagets chanser att lyckas på en större marknad. 

 

3.2 SAMARBETE 

 

De Wit och Meyer (2004) definierar ett samarbete som en ”handling att arbeta tillsammans 

med andra där två eller flera organisationers mål är till ömsidigt nytta”. Bengtsson och Kock 

(2000) menar på att företag allt mer överger strategier som specifikt enbart innehåller 

konkurrens till förmån för strategier som även innebär ett samarbete. För att ett samarbete 

skall vara möjligt måste individerna i samarbetet vilja uppnå gemensamma mål genom att 

delta i kollektiva aktiviteter. Individer som arbetar kollektivt i ett förhållande för att skapa en 

”win-win” situation förklaras av den sociala struktur som omger individerna och inte av deras 

intressen eller motiv. Det är alltså inte den enskilda individens egna intresset för 

vinstmaximering som är viktigt, utan att skapa ett förhållande som gemensamt skapar 

mervärde.  

Under de senaste decennierna har antalet samarbetsrelationer ökat kraftigt i alla dess former. 

De Wit och Meyer (2004) hävdar att grunden till detta beror på det ökade konkurrenstrycket 

som uppstått på grund av den snabbt föränderliga marknaden och globaliseringen i dagens 

samhälle som karaktäriseras av kortare produktlivscykler, sjunkande prisnivåer och 

internationalisering. Det ökade konkurrenstrycket ökar också möjligheterna och/eller vikten 

av att samarbeta med konkurrenter. I och med att konkurrenstrycket ökar måste företagen 

hitta nya sätt att bli konkurrenskraftiga. Genom att samarbete kan företagen då till exempel 

utveckla ny kunskap som hjälper dem i sin innovativa utveckling vilket skapar mervärde både 

för företaget i sig men också för kunden. 

Detta stöds och av Bengtsson et. al. (1998) som anser att den det ökande antalet samarbeten i 

nätverk de senaste decennierna kan förklaras genom en rad olika faktorer. Först och främst är 
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det ett behov av ökad effektivitet gällande produktion och distribution där företag vill uppnå 

synergier i besparingar av diverse kostnader. Sedan finns det också ett behov av snabbhet. I 

och med kortare produktlivscykler kräver marknaden att företagen är allt snabbare med 

lanseringar av nya produkter. Utöver detta finns behovet av flexibilitet, då som tidigare skrivit 

sker det snabba förändringar på marknaden vilket sätter företagen i en position att snabbt 

kunna anpassa sig. Detta är också av yttersta vikt för företag inom IT-branschen då denna 

marknad präglas av snabb teknologisk utveckling och förändring. Slutligen finns behovet av 

gemensamt inflytande för att företagen skall kunna utöva ett större inflytande på utvecklingen 

av omvärlden.  

 

Syftet med en samarbetsrelation 

Ett samarbete kan anta många olika former och ha till syfte att uppnå många olika mål. Dock 

är ett lyckat samarbete aldrig lätt att forma. Dock menar Amit och Schoemaker (1993) att det 

är en förutsättning för dagens företag att specialisera sig på ett specifikt område för att kunna 

vara konkurrenskraftigt. Detta stöds dock inte av Dyer och Singh (1998) som menar att 

företag istället för att specialisera sig på ett visst område ska söka konkurrensfördelar genom 

en samverkan med företag som kompletterar det egna företagets resurser. Problemet med att 

specialisera sig är att företagen mister bredd i verksamheten. I en konkurrenssituation där 

företaget är specialiserat på ett enda område riskerar företag att hamna i en situation där 

konkurrensen blir allt för hård vilket slutar i att företaget får det svårt med en vidare 

fortlevnad. Har företaget istället en viss bredd samtidigt som den kompletterar resurser med 

samarbetande företag ökar det chansen att företaget snabbt kan byta inriktning vid eventuella 

problem.   

Bengtsson och Kock (2000) anser att nyckelfaktorerna för att skapa ett lyckat samarbete är 

bland annat fördelning av kontroll och makt mellan parterna, ömsesidigt förtroende mellan 

aktörer och delad risk.  Detta stöds av Dyer och Singh (1998) som delar upp 

konkurrensfördelarna i investeringar i relationsspecifika tillgångar, substantiellt 

kunskapsutbyte, kompletterande resurser och effektiv styrning vilket speglas av de 

nyckelfaktorer som Bengtsson och Kock (2000) beskriver. 

 

Relationsspecifika investeringar 

Dyer och Singh (1998) skriver att företag kan skapa sig konkurrensfördelar när företagen är 

villiga att göra relation/transaktionsspecifika investeringar. Detta menar dom ökar 

produktiviteten i värdekedjan.  Dessa investeringar kan delas in i plats- och fysiska och 

mänskliga specifika tillgångar. Platsspecifika tillgångar hänvisar till en situation där flera på 

varandra följande produktionssteg, som är så kallat orörliga, är belägna nära varandra. Dyer 

och Singh (1998) menar på att typer av dessa investeringar sänker lager och 

transportkostnader samt kostnader för samordnade aktiviteter.  
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Fysiska tillgångspecifika investeringar 

Dessa investeringar avser transaktionsspecifika kapitalinvesteringar som t.ex. maskiner eller 

verktyg, som skräddarsyr processer till särskilda partners. Dyer och Singh (1998) menar att 

detta möjliggör produktdifferentiering och kan förbättra kvaliteten genom att öka 

produktintegriteten. 

 

Mänskliga tillgångsspecifika investeringar 

Avser transaktionsspecifika samlade kunnandet från aktörer genom långsiktiga relationer. 

Detta ökar de inblandade i samarbetet att utveckla erfarenhet av att arbeta tillsammans och 

ackumulera specialiserad information, språk och kunskap vilket ger dem möjligheten att 

kommunicera effektivt. I slutändan minskar detta risken för missförstånd i kommunikationen 

mellan företagen och därigenom kan kvalitén förbättras och öka hastigheten till marknaden. 

(Dyer & Singh, 1998) Detta stöds också av Kwai-Sang som menar på att en effektiv 

kommunikations hantering är kritiskt i ett samarbete. Missförstånd ökar också risken för att 

förtroendet mellan parterna minskar vilket i sin tur medför att företagen får en sämre 

erfarenhet som motarbetar främjandet av samarbeten. 

 

Substantiellt kunskapsbyte 

Dyer och Singh (1998) menar vidare att genom substantiella kunskapsbyten med 

samarbetspartners kan konkurrensfördelar skapas.  Genom att utbyta relevant information 

mellan företagen kan nya idéer och annan relevant information uppstå vilket kan resultera i 

nya innovationer och förbättrade prestationer. Detta är också ett sätt att minska risken för 

konflikter då en kunskapstransaktion skapar förtroende mellan parterna samt gör de lättare för 

företagen att hitta lösningar på eventuella problem. Detta kan i slutändan skapa ett ökat värde 

för de inblandade parterna.  Kunskap kan dock anses vara svår att föra över mellan parter då 

detta är en komplicerad process som påverkas av den mottagandes kapacitet att erhålla 

informationen samt den kapacitet den parten som överför informationen har på ett hanterligt 

vis. (Husman, 2001) 

Ett företags kunskap menar Dyer och Singh (1998) vara unikt vilket kan göra det svårt för 

externa parter att hantera och tolka informationen. Därför är det av yttersta vikt att erhålla 

tillräckliga förkunskaper om det samarbetande företagets tidigare kunskap innan påbörjat 

samarbete. Utan detta riskerar företagen hamna i en situation där båda företagen inte vet om 

informationen dem får är relevant eller om de saknas värdefull information, vilket kan 

påverka relationen mellan parterna. 
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Kompletterande resurser och effektiv styrning 

Utöver de ovanstående kan företag samordna kompletterande resurser för att skapa 

konkurrensfördelar. Detta kräver dock att företagen kombinerar sina gemensamma resurser 

för att bli konkurrenskraftiga och därmed skapa ett mervärde av samarbetet. Dyer och Singh 

(1998) menar emellertid att en effektiv styrning av de kompletterande resurserna samt de 

andra tillgångarna måste finnas för att övervaka processerna. Utan en effektiv styrning 

riskerar annars riskeras det att uppstå konflikter mellan företagen vilket i slutändan hindrar ett 

fortsatt och framgångsrikt samarbete. 

Som tidigare skrivits kan samarbeten anta olika former och skiljer sig ofta i syfte och utsatta 

mål. Dessa konkurrensfördelar visar på varför företag väljer att samarbeta med varandra och 

ger en överblick med vad syftet är med en samarbetsrelation. 

 

Beroendeförhållande och förtroende i en samarbetsrelation 

I både former av samarbeten, konkurrens och coopetition finns det bindningar mellan de 

inblandade företagen som visar på företagens beroendeförhållanden till varandra. Håkansson 

och Snehota (1995) menar att dessa bindningar är speciellt starka i ett samarbete vilket gör det 

relevant att utveckla i denna del av den teoretiska referensramen. 

Beroendeförhållandets bindningar avser att uppnå olika syften och kan därför ha olika 

karaktärer. Hammarkvist et. al. (1982) uppger fem olika karaktärer som dessa bindningar kan 

ha, en teknisk, juridisk, social, administrativ eller kunskapsmässig karaktär. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Beroendeförhållandets bindningar (Håkansson & Snehota, 1995) 
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Tekniska bindningar 

När företag i någon aspekt anpassar sin tekniska verksamhet till ett samarbetande företag 

uppstår så kallade tekniska bindningar.  Detta kan visa sig till exempel genom att 

samarbetande företag anpassar sin produktionsutrustning efter specifika leverantörers 

utrustning eller material. Detta menar Håkansson och Snehota (1995) vara på grund av att ett 

företags omgivning innefattar tillgänglig eller begränsad teknologi vilket gör det kritiskt för 

företagen att anpassa sin verksamhet efter förutsättningarna.  

Detta kan emellertid skapa problem för företag och samarbetsrelationer i situationer där de 

inblandade företagen har en sämre anpassningsförmåga. Dock menar Håkansson och Snehota 

(1995) att de flesta tekniska utvecklingarna uppstår i just bindningar mellan företag i en 

samarbetsrelation vilket gör det tekniska bindningarna relativt starka. 

 

Juridiska bindningar 

Denna typ av bindningar är den legala relationen företag har till varandra i ett samarbete. 

Exempelvis kan det handla om ägandeförhållanden eller andra former av formella eller 

informella överrenskommelser mellan företagen som styr förutsättningarna för parternas 

aktioner i samarbetet. Hammarkvist et. al. menar att denna typ av bindning ses ofta som en 

komplettering eller försäkran till andra typer av bindningar, vilket visar på denna bindnings 

vikt i relation till de andra. (Håkansson & Snehota, 1995, Hammarkvist et. al., 1982) 

 

Sociala bindningar 

Som kan utrönas ur bindningens titel är de sociala bindningarna de band företagen skapar 

mellan varandra i en samarbetsrelation. Detta påverkar självfallet det ömsesidiga förtroende 

och säkerhet i en relation, vilket därför är kritiskt för ett framgångsrikt samarbete. Alla företag 

har unika individer med olika sociala roller och förutsättningar därför påverkas de sociala 

bindningarna starkt av bakomliggande faktorer som släktskap, grannskap, yrkesroller eller 

gemensamma bakgrunder. (Håkansson & Snehota, 1995) 

 

Administrativa bindningar 

I en samarbetsrelation har företagen oftast också en administrativ relation. Dessa består oftast 

av normer och regler om till exempel styrning eller informationshantering, för att underlätta 

för de inblandade företagen att kordinera resurser och aktioner inom olika delar. Håkansson 

och Snehota (1995) skriver att en sådan informationshantering vanligen kan vara kostsam och 

komplex vilket gör att företag utvecklar administrativa system och rutiner som lätt kan 

anpassas med andra företag. 

 



19 
 

Kunskapsmässiga bindningar 

Utöver de tidigare bindningarna innebär ofta en samarbetsrelation ett utbyte av kunskap. 

Denna kunskap som företagen i en relation utvecklar om den andres styrkor och svagheter 

benämner Håkansson och Snehota (1995) som kunskapsmässiga bindningar. Dessa menar att 

kunskap om parternas mål, syften, behov etc. är kritiskt för ett fungerande samarbete då detta 

bidrar till kompetensutveckling och skapandet av bland annat nya innovationer. Detta stöds 

också av Dyer och Singh (1998) som tidigare skrivits i avsnitt 3.3 om substantiellt 

kunskapsbyte. Håkansson och Snehota (1995) beskriver att detta kan vara exempelvis en 

leverantör som anpassar sin produkt efter kundens användande och menar vidare att det är 

således inte kunskapen från det enskilda företaget som är av yttersta vikt, utan 

samarbetsrelationen skapande av ny kunskap. 

Detta beskriver hur företagen kan vara kopplade till varandra i ett samarbete och beskriver 

företagens beroendeförhållanden till varandra. Likväl kan detta också kopplas till vikten av 

utvecklandet av ett förtroende mellan samarbetspartners. Tidigare har vi skrivit att juridiska 

bindningar kan uppstå i ett samarbete. Detta behandlar bland annat upprättandet för formella 

överrenskommelser som en bindning mellan två företag.  

Anderson (2001) menar dock att dessa överrenskommelser ofta är kostsamma att utforma 

vilket kan försämra chanserna till en framgångsrik relation genom att det ger en sämre 

flexibilitet för företagen. På grund av detta måste ett ömsesidigt förtroende utvecklas för att 

upprätthålla relationen.  Detta kan skapa positiva effekter på samarbetet då bland annat 

formella överrenskommelser alltid kan skapa konflikter genom inslag av osäkerhet. 

Med detta menas att i formella överrenskommelser kan de saknas aspekter som är värdefulla 

för de samarbetande företaget att veta. Utan detta kan alltså båda företagen sitta inne med 

information som skulle kunna skapa värde för båda företagen vid uppvisande av den men 

istället göms den undan på grund av rädsla för vad den andre kan göra med informationen. Så 

för att företag skall ha drivkrafter att dela med sig av värdefull information, resurser eller 

kunskap måste samarbetspartnern göra detsamma för att syftet med samarbetet skall kunna 

uppnås (Lorenzen, 2002). 

Trots att förtroendets betydelse för ett samarbete är känt bland företagen kan det fortfarande 

var a svårt att veta hur man uppnår ett förtroende i ett samarbete. Anderson (2001) menar att 

ett förtroende utvecklas när parterna i ett samarbete visar hänsyn, ödmjukhet, anpassning och 

beaktande av motpartens mål. Han menar vidare att positiva erfarenheter har en stor påverkan 

på ett företags attityd till förtroende mot andra företag. Fastän detta utvecklar förtroendet 

successivt är processen ofta långsam och kräver stort engagemang.  På grund av detta måste 

förtroendet byggas upp under en längre tid vilket stöds av Kwai-Sang et. al. (2008) som 

menar att ett långsiktigt engagemang är kritiskt för ett lyckat coopetition. 

Lorenzen (2002) menar att en kontinuerlig kommunikation är nödvändigt. På detta sätt kan 

företagen bygga upp ett gemensamt sätt att kommunicera med varandra vilket kan underlätta 

deras samarbete och minska risken för konflikter genom att företagen har mindre risk att 

missförstå varandra. 
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3.3 COOPETITION 

 

Coopetition kan ses som en affärsstrategi baserad på kombinationen av samarbete och 

konkurrens härledd från förståelsen att företag som konkurrerar med varandra kan gynnas av 

att samarbeta tillsammans. Bengtsson och Kock (2000) definierar coopetition som ”det 

dydiska och paradoxala förhållande som uppstår när två konkurrerande företag samarbetar 

inom några aktiviteter, såsom strategiska allianser, medan samtidigt konkurrerar med 

varandra inom andra aktiviteter”.  

En coopetition strategi är alltså en flerdimensionell och mångfacetterat koncept som 

förutsätter en rad olika former och kräver multipla nivåer för analys. Konceptet omfattar både 

ekonomiska och sociala frågor relaterad till inter-organisatoriska beroendeförhållanden. Detta 

innebär att organisationer som konkurrerar med varandra kan interagera med varandra under 

konkurrens på grund av motstridiga intressen samtidigt som de samarbetar på grund av 

gemensamma intressen. (Kwai-Sang et. al., 2008)  

Detta skapar således komplicerade förhållanden mellan företag då interaktionen mellan dessa 

består av två motsatser av ett samspel. Nalebuff och Brandenburger (1996) menar dock att 

oberoende av det komplicerade förhållandet en sådan strategi skapar så kan företag gynnas 

eller inte värsta fall i alla fall minska förluster på sina konkurrenter beroende på hur de 

förhåller sig till dessa. Kwai et. al. (2008) menar dylikt att det centrala och övergripande 

målet är att skapa ömsesidigt fördelaktigt utbyte och mervärde mellan företag vilket kan 

reducera den kollektiva kostnaden för varje organisation och samtidigt utvidga marknaden för 

organisationerna. Ser man till den marknad vi undersökt under denna uppsats kan man klart se 

att företagen ser kundbasen som alldeles för liten för alla att verka på. Det är därför 

fördelaktigt att samarbeta på en mindre marknad. I en situation där ett samarbete uppstår kan 

företagen istället för att konkurrera om samma kunder komplettera varandra och på så sätt 

skapa nya och större marknader. Med detta menas inte nödvändigtvis att företagen börjar 

verka på nya marknader men istället att företag kan till exempel sakna resurser eller 

kompetens för att nå vissa kunder, vilket kan lösas med ett samarbete. 

 

Vertikala och horisontella relationer 

Ett företags interorganisatoriska relationer kan som tidigare skrivits vara, alternativ komma att 

bli komplicerade beroende på vilken typ av relation företaget har och vem företaget har 

relationen med. Detta kan vara allt från relationer till leverantörer och konsumenter eller 

andra företag med antingen konkurrerande eller kompletterande verksamheter. För att 

underlätta för läsaren att förstå och hantera komplexiteten med coopetition så är det därför 

viktigt att belysa de olika typer av relationer som en organisation kan ha. De Wit och Meyer 

(2004) delar in företagens relationer med dess huvudintressenter i horisontella och vertikala 

relationer. De vertikala relationerna bygger på företagens interaktion med aktivitet inom 

olika nivåer i produktens värdekedja, alltså företagets relation med kunder och leverantörer. 

Den horisontella relationen menar de Wit och Meyer (2004) vara de relationer företaget har 
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med andra organisationer som tillverkar likartade produkter inom samma bransch, det vill 

säga konkurrenter, och företag som tillverkar kompletterande produkter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – Vertikala och horisontella relationer (De Wit & Meyer, 2004) 

Då denna uppsats bygger på relationen mellan olika företag kommer det således vara den 

horisontella relationen som kommer belysas och bearbetas ytterligare. 

Enligt Bengtsson och Kock (1999) finns det fyra stycken olika typer av horisontella relationer 

mellan företag. De kan antingen samexistera (Coexistence), samarbeta (Cooperation), 

konkurrera (Competition) eller coopetition, det vill säga samarbeta och konkurrera samtidigt. 

Figuren nedanför visar en schematisk bild över dessa fyra horisontella relationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 – Horisontella relationer (Bengtsson & Kock, 1999) 
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Samexistera 

Denna relation mellan företag inkluderar inte några ekonomiska utbyten utan syftar enbart till 

sociala utbyten och informationsutbyten. Dessutom existerar inga särskilda band mellan 

företagen då de utöver en vanligt förekommande vetskap om företaget inte interagerar med 

denne. I detta sammanhang är ett beroende närvarande då det mindre aktörerna är i händerna 

på de större aktörernas dominerande position eller styrka. Bengtsson och Kock (1999) menar 

också att förtroendet mellan företagen måste ses som höga, men informella, då en aktör är 

beroende av den andra aktörens avsaknad av störningar på den egna verksamheten. Normer 

kan ses som informella men starka och konkurrenternas mål finns fastställda oberoende. 

 

Samarbeta 

I denna form av relation är utbyten bestående av information, affärer och socialt utbyte 

vanliga. Sociala, kunskap och rättsliga/ekonomiska band är de mest frekventa men utesluter 

inte andra typer av band mellan företagen. Bengtsson och Kock (1999), menar dock att även 

fast företagen samarbetar med varandra utesluter det inte att företagen även konkurrerar med 

varandra samt till och med misstror varandra. Relationen har likheter med värdekedjan och 

kan ha informell eller formell karaktär där de formella överenskommelserna uppstår om 

företagen bildat strategiska allianser eller liknande samarbeten. De informella 

överenskommelserna bygger på sociala normer och tillit där normerna justerar fördelningen 

av makt och beroende bland de samarbetande företagen vilket innebär att konflikter därför är 

sällsynta. Utöver detta har företagen gemensamma mål vilket minskar sannolikheten för 

eventuella konflikter, och närheten mellan dem baseras på funktionella och psykologiska 

faktorer. 

 

Konkurrera 

Interaktionen mellan konkurrenterna är enkel och direkt. Detta på grund av att vid ett företags 

aktivitet, till exempel en ny produktlansering, uppstår ett aktion-reaktions mönster där 

konkurrenterna följer varandra. Baserat på deras positioner i företagsnätverket är makt och 

beroende lika fördelade mellan konkurrenterna och deras närhet eller avstånd är därför baserat 

på funktionella och psykologiska faktorer. De konkurrerande företagen fastställer sina mål 

självständigt men ett gemensamt drag är att dessa mål har liknande struktur vilket bara kan 

nås genom förvärvning av tillgångar från samma köpare, det vill säga ett uppstående 

konkurrensförhållande. (Bengtsson & Kock, 1999) 

 

Coopetition 

Den sista horisontella relationen företaget kan ha är coopetition. Under denna relation kan 

företagen ha både ekonomiska och icke-ekonomiska utbyten. Bengtsson och Kock (1999) 
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menar att i den ena änden är makten i den kooperativa sidan baserad på funktionella aspekter i 

enlighet med värdekedjan medan i den konkurrerande sidan av relationen är makten baserad 

på aktörens position och styrka. På liknande sätt uppstår företagens beroende på två sätt. När 

parterna samarbetar föreskrivs beroendet i formella avtal eller är byggt på ett förtroende. När 

företagen istället konkurrerar är beroendet baserat på aktörens styrka och position i 

företagsnätverket och på grund av detta mer likfördelat mellan företagen. I ett samarbete 

mellan konkurrenter som lever i harmoni med varandra är konflikter sällsynta men vid 

konkurrens uppstår sådana vanligen. Under ett samarbete finns också tydliga normer som 

delvis är baserade på de formella avtalen men vid konkurrens är osynliga normer en del av 

tävlingsklimatet. Målen företagen sätter upp i samarbetet är gemensamma detta är inte fallet 

vid konkurrens då målen vid dessa fall istället ofta är objektorienterade.  

 

Kritiska faktorer för ett fungerande coopetition 

För att företag skall kunna ha en fungerande coopetition med varandra så finns det en del 

kritiska faktorer som måste leva i harmoni med företagens gemensamma värdegrund. Kwai-

Sang et. al. (2008) nämner tre kategorier av faktorer som beskriver sju stycken huvudfaktorer 

följt av sjutton mindre subfaktorer. I figur 6 visas dessa huvud- och subfaktorer för att ge 

läsaren en bättre överblick över de olika faktorerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 – Kritiska faktorer för ett fungerande coopetition (Kwai-Sang et. al., 2008) 
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De tre huvudkategorierna är alltså ledningens engagemang, relationsutveckling och 

kommunikationshantering. Kwai-Sang et. al. (2008) menar att för varje initiativ framgång är 

ledningens engagemang viktigt. Detta avspeglar graden av stöd från ledningen i 

genomförandet av coopetition och utan ett stort stöd från ledningen kan detta inte lyckas.  

 

Ledningens engagemang 

Under den första kategorin finns tre stycken huvudfaktorer, ledningens ledarskap, långsiktigt 

engagemang och organisatoriskt lärande samt åtta stycken subfaktorer. 

 

Ledningens ledarskap 

Denna faktor undersöker hur de ledande befattningshavarna skapar och upprätthåller klara och 

synliga kvalitativa värden som vägleder en organisations samordnade verksamhet mot 

framgång. Detta stöds också av Ktozab och Teller (2003) som skriver att ledningens ledarskap 

är av yttersta vikt för ett fungerande coopetition för att det är relaterat till ledningens attityd 

till konceptet. Utöver detta har Kwai-Sang et. al. (2008) identifierat tre stycken subfaktorer 

som är signifikanta för coopetition. Företagets vision och mål som beskriver vart företaget är 

på väg, vad företaget avser att vara och hur de vill uppfattas i framtiden. Den andra subfaktorn 

är policy och strategi vilket reflekteras av ledningens attityd och är ett bevis på ledningens 

engagemang till coopetition. Den sista subfaktorn, resurs allokering, kan ses som ytterst 

viktigt för coopetition då ledningen måste allokera tillräckligt med resurser som kapital och 

mänskliga resurser för att kunna utveckla coopetition samtidigt som en brist på dessa resurser 

kan hindra verksamheten och leda till en misslyckad coopetition. 

 

Långsiktigt engagemang 

Detta inkluderar långsiktiga åtaganden med konkurrenter vilket kan innefatta engagemang, 

ansvar och förmåner. Kwai-Sang et. al. (2008) beskriver denna faktor som viktig för att den 

kan öka legitimiteten eller neutralisera eventuella konflikter för att kunna uppnå gemensamma 

mål. Detta stöds också av Zineldin (2004) som menar på att långsiktiga åtaganden kan hjälpa 

företagen att upprätthålla en fungerande partnerskapsrelation med sina konkurrenter. Brist på 

långsiktiga åtaganden kan alltså leda till en misslyckad coopetition.  Likt figur 6 visar har 

denna huvudfaktor även tre subfaktorer sammankopplade med långsiktigt engagemang. Dessa 

subfaktorer visar på att coopetition kan frodas genom att organisationer förstår sina egna samt 

sina konkurrenters styrkor respektive svagheter. Genom en sådan förståelse och ett antagande 

av densamma kan de gemensamma styrkorna och svagheterna bidra till en djupare förståelse 

för och en förbättring av relationen. Detta tillsammans med att skapa ett förtroende mellan 

företagen, genom till exempel långsiktiga avtal, och regelbunden översyn kan bidra till att 

upprätthålla en nära relation genom informationsdelning vilket minskar risken för konflikter. 

(Kwai-Sang et.al., 2008) 
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Organisatoriskt lärande 

Organisatoriskt lärande kan definieras som upptäckande och korrigering av fel. I denna 

komplexa och snabbt förändrande omgivningen är därför organisatoriskt lärande en viktig del 

i ett fungerande coopetition. Denna huvudfaktor innehåller organisationens motivation och 

anställdas medverkan eller medbestämmande.  Kwai-Sang et. al. (2008) menar på att 

motivera de anställda att vara mer aktiva i att ge och lära skapar en positiv utveckling av 

företagets kultur samtidigt som att stöd av de anställda minskar risken för eventuella 

konflikter internt vilket i sin tur kan skapa problem för ett fungerande coopetition. Likt detta 

menar Mohamed et. al. (2004) att utan de anställdas stöd fungerar ingenting i ett företag. 

 

Relationsutveckling 

Under den andra huvudkategorin, relationsutveckling, kan huvudfaktorerna utvecklandet av 

förtroende och kunskap och riskfördelning urskiljas. Kwai-Sang et.al. (2008) menar att en 

sund och förtroendefull relation är avgörande för att uppnå en framgångsrik coopetition. 

Utvecklande av förtroende 

Ett förtroende mellan parterna är kritiskt för byggandet av ett samarbete. En hög nivå av 

förtroende minskar risken för konflikter och skapar ett större värde för parterna. Därav är 

utvecklingen en viktig faktor för att upprätthålla ett samarbete mellan konkurrenter. Olika 

organisationer har olika mål och syften och även fast de samarbetar med varandra kommer de 

har olika ändamål därför är det viktigt att företagen skapar gemensamma mål som kopplar 

samman olika organisationer och deras intressen. Samtidigt har olika företag olika 

företagskulturer. I coopetition är respekt, förståelse, acceptans, integritet och tolerans nyckeln 

till en framgångsrik ömsesidig organisationskultur. (Kwai-Sang et. al., 2008) 

 

Kunskap och riskfördelning 

För att företag skall kunna bygga upp ett förtroende i en framgångsrik coopetition måste de 

inblandade företagen också vara beredd att dela kunskap och risk mellan företagen. Detta 

skapar mervärde för företagen och samtidigt minska förlusterna. Under denna faktor finns det 

tre stycken signifikanta subfaktorer. Först och främst måste företagen identifiera användbar 

kunskap då detta kan generera bortkastad tid och misslyckad coopetition. Det är också viktigt 

att skapa en effektiv kunskapsdelning.  Med detta kan företagen skapa värde för båda 

organisation genom bland annat synergi effekter. Till sist behövs en effektiv riskfördelning. 

Vid hög-potentiella projekt och investering ökar risken vilket gör det kritiskt för företagen att 

effektivt fördela risken mellan företagen. Utöver att det kan skapa minskade förluster för de 

inblandade företagen men kan också skapa produktiva synergier. (Kwai-Sang et. al., 2008) 

 

Kommunikationshantering 
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Kommunikationshantering kan definieras som den systematiska planering, implementering, 

övervakning och översyn av alla kommunikationskanaler inom en organisation och mellan de 

konkurrerande företagen i samarbetet. Detta inkluderar bland annat utvecklandet av 

organisatoriska kommunikationsstrategier, utforma intern och extern kommunikationsdirektiv 

och hantera flödet av information. Inom denna kategori finns det två huvudfaktorer, 

informationssystem support och konflikthanteringssystem. (Kwai-Sang et. al., 2008) 

 

Informationssystem support 

För att kunna kontrollera och kordinera ett joint venture måste ett effektivt och fungerande 

informationssystem utvecklas.  Boubekri (2001) menar att informationssystem är 

katalysatorer för den organisatoriska samverkan, avgörande för informationsutbyte. 

Informationssystem kan även samordna produktion, kundkommunikation och effektivisering 

av leveranser på ett sätt som skapar och extraherar mervärde avgörande för framgångsrik 

coopetition (Kwai-Sang et. al., 2008).  För ett fungerande informationssystem måste företagen 

ha ett datautbyte. Detta hjälper företagen att få den senaste informationen kring produktion, 

kunder och leveranser vilket också stärker organisationernas förmåga reagera på en snabbt 

föränderlig marknad och kan minska risken för missförstånd och förseningar. Utöver detta är 

en effektiv samordning kritiskt. Genom detta hjälper det företagen att ha en bättre 

kommunikation till interna och externa parter medan det möjliggör för organisationerna att 

omvandla värdefull företagsdata till delad information för insiktsfulla och aktuella beslut på 

en lägre total ägandekostnad. (Kwai-Sang et. al., 2008) 

 

Konflikthanteringssystem 

Med ett konflikthanteringssystem kan effektiv och ändamålsenlig hantering av konflikter. 

Bengtsson och Kock (2000) menar att ett intensivt samarbete med konkurrenter skapar 

oundvikligen konflikter. För att möjligöra en framgångsrik coopetition måste därför ett 

effektivt konflikthanteringssystem finnas. Systemet gör det möjligt för företagen att samla 

information, förstå sammanhang och delta i beslutsfattande vilket ökar deras kapacitet att 

hantera konflikten innan den eskalerar. För att skapa ett effektivt konflikthanteringssystem 

måste en konflikthanteringsprocess bli ömsesidigt accepterad mellan företagen för att effektiv 

konfliktlösning. Zineldin (2004) menar på att resolutioner av de komplexa konflikterna kan 

omfatta olika faser där olika medlemmar av organisationen deltar med konfliktlösningen av 

olika kommunikationsmetoder.  Utöver detta måste en konstant övervakning och fortsatt 

förbättring av systemet pågå för att säkerställa systemets effektivitet och mervärde (Kwai-

Sang et. al., 2008). 
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4. PRAKTISK METOD 
 

I detta kapitel presenterar vi de praktiska metodval som gjorts för studien, i form av 

datainsamlingsmetod, val av respondenter och hur datainsamling i sig gått tillväga. Vi 

granskar även primärdatan kritiskt och redogör för studiens trovärdighet till följd av 

datainsamlingen. 

 

4.1 DATAINSAMLING 

 

I linje med tidigare resonemang kring det kvalitativa metodvalet har vi valt att samla in 

primärdatan genom intervjuer, främst då vi har en explorativ problemställning där behovet av 

att förstå hur respondenterna resonerar och handlar är stort. (Bryman & Bell, 2003, p.361) 

Intervjuer ger också chansen att ställa följdfrågor för att på så sätt få ytterligare relevant 

information. Bryman och Bell (2005, p.361) hävdar att genom följdfrågor och diskussioner 

kan ytterligare djup kring vissa aspekter för problemet i sig komma till ytan, samt även nya 

aspekter som intervjuaren inte tidigare tänkt på, vilket kan hjälpa uppnå det syfte som studien 

avser. Jacobsen (2002, p.160) nämner tre förutsättningar där den öppna intervjun är mest 

lämplig; när relativt få enheter undersöks, när vi är intresserade av vad den enskilda individen 

säger och när vi är intresserade av hur individen tolkar och lägger mening i ett speciellt 

fenomen. Alla dessa tre förutsättningar ligger till grund för vår studie, vilket gör att en relativt 

öppen intervju är att rekommendera för vår studie. Genom detta ämnar vi, i enlighet med 

Jacobsen (2002, p.160-161), att få fram en klar bild av den enskildes inställning och 

uppfattningar kring problemet i fråga, samt dennes tolkningar av detta fenomen. Hur dessa 

intervjuer sen genomförs är också av nämnvärd vikt, då Jacobsen (2002, p.161) menar att 

intervjuer som görs ansikte mot ansikte skapar ett större förtroende mellan intervjuaren och 

intervjuobjektet. Vidare så anses en undersökning som innehåller många öppna frågor vara 

mer lämpad att utföras på plats, än genom t.ex. telefon. (Jacobsen, 2002, p.161) Genom att 

utföra intervjuerna ansikte mot ansikte erhåller vi även en större kontroll även vem som svarar 

på de frågor som ställs, till skillnad från en enkät som kan lämnas från en person till en annan. 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2003, p.250) Intervjuaren ställs även inför valet av vilken grad 

av struktur intervjun ska ha, från helt öppen till väldigt strukturerad. Vi har valt att använda en 

viss förstrukturering för att sätta relevanta aspekter i fokus, men fortfarande hålla en hög grad 

av öppenhet. Att använda förstrukturering anses av vissa som en slags slutning av 

datainsamlingen vilket gör att man avviker från den kvalitativa metodens ideal, men enligt 

Jacobsen (2002, p.163) leder en ansats utan någon form av struktur ofta till att resultatet blir 

alltför komplext, och nästintill omöjligt (framförallt väldigt tidskrävande) att analysera. 

Vidare så hävdar Jacobsen (2002, p.163) att en viss förstrukturering alltid kommer att 

existera, även om det ibland är omedveten. Genom att använda en bandspelare för att spela in 

intervjuerna säkerhetsställer vi att allting som intervjuobjektet säger kommer med ordagrant, 

samt att en mer naturlig samtalskontakt kan hållas vilket gör att intervjun kan flyta på lättare. 

Vidare så kan intervjuaren koncentrera sig på det som sägs, och då följa upp intressanta 

synpunkter eller på annat sätt föra en dialog utan att bli distraherad av ett behöva föra 
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anteckningar. (Bryman & Bell, 2005, p.374) Enligt Jacobsen (2002, p.166) kan en rapport 

erhålla extra tyngd genom att man återger direkta, ordagranna citat, vilket bandinspelning gör 

möjligt. En negativ influens bandspelare kan ha är dock att intervjuobjektet tycker att det är 

jobbigt att bli inspelad, vilket intervjuaren måste ta i beaktning. (Jacobsen, 2002, p.166) 

 

4.2 POPULATION/URVAL 

 

Den teoretiska populationen, som enligt Jacobsen (2002, p.197) innefattar alla de enheter som 

man skulle vilja undersöka om man hade obegränsat med tid, pengar och analysmöjligheter 

vore ju alla företag inom IT-branschen. Nu är detta dock inte fallet då stor hänsyn måste tas 

till alla tre aspekter, varav sex olika företag inom IT-branschen kommer att utgöra vårt urval. 

Dessa företag har alla anknytning till IT-satsningen InfoTech i Umeå-regionen, och beskrivs 

mer utförligt i kommande underrubrik.  Med en teorigenererande ambition strävar man inte 

efter en representativitet som vid statistiska urval, utan man har ett mer riktat urval. Grunden 

för urvalet av informationsenheter för att uppnå denna teorigenererande ansats berör därmed 

avsiktlighet istället för representativitet, varav följande respondenter har valts. (Johansson-

Lindfors, 1993, p.98-99) 

 

4.3 VAL OF RESPONDENTER 

 

Enligt det syfte och de begränsningar som fastslagits för denna studie har respondenterna för 

denna studie valts genom diskussioner med handledaren, samt även personer involverade i IT-

satsningen InfoTech. Alla respondenterna är således verksamma inom IT-branschen och 

konkurrerar med ett eller flera företag. Antalet respondenter begränsades till fem olika företag 

då det, efter diskussion med handledare, ansågs vara ett rimligt antal för studies syfte med 

tanke på dess förutsättningar. Då diskussioner förts med involverade i InfoTech kan urvalet 

anses vara knutet till urvalskriteriet information, då detta enligt Jacobsen (2002, p.199) 

används för att välja ut uppgiftslämnare som anses ha god och riklig information. Utöver detta 

har en bredd och variation eftersökts då IT-företag både verksamma inom tjänster och 

produkter valts för studien. (Jacobsen, 2002, p.200) Detta medför att en kombination av olika 

urvalsmetoder använts, vilket enligt Jacobsen (2002, p.201) kan vara ett bra sätt att välja 

respondenter. I enlighet med Jacobsen, menar även Saunders, Lewis och Thornhill (2003, 

p.174) att ändamålsenlig insamling av data tillåter forskaren att välja intervjuobjekt som anses 

mest lämpade att svara på problemställningen och på så sätt uppnå syftet med studien, vilket 

vi gjort tillsammans med vår handledare och ansvariga på InfoTech. Vidare anses metoden 

lämplig då ett mindre antal respondenter kommer medverka i studien och behovet av 

respondenter med god, relevant information är stort. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2003, 

p.174) Av de fem företag vi valde att intervjua säljer två av dem produkter, medans de andra 

tre säljer tjänster. Detta medför att vi får en större och bredare variation på IT-företag. Alla de 

företag vi kontaktade har kontor i Umeå, vilket gav oss chansen att utföra intervjuerna ansikte 

mot ansikte, vilket stärker förtroendet och öppenheten, och ger oss chans till mer trovärdig 
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information. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2003, p.250) Valet av intervjuobjekt vid 

respektive företag togs i samråd med företagen då vi eftersträvade att intervjua den person 

som ansågs mest och bäst lämpad att berätta om företags situation avseende studiens 

ämnesval. 

 

4.4 INTERVJUGUIDE 

 

Enligt tidigare diskussioner kring förstrukturering valde vi att konstruera en intervjuguide för 

att säkerhetsställa att vissa aspekter togs upp under intervjuerna. Dock så behöll vi den 

öppenhet vi eftersträvade genom att inleda de olika aspekterna med relativt öppna frågor, där 

intervjuobjektet fritt fick berätta om deras konkurrens- och samarbetssituationer i allmänhet, 

för att sedan vid behov ställa följdfrågor. Därmed fick vi höra intervjuobjektets tankar och 

tolkningar kring företagets olika handlingar, utan att vi pressade på om specifika svar på 

specifika frågor. Enligt den hermeneutiska kunskapssynen är vikten av att frångå tanken på en 

objektiv social verklighet stor, då det anses att bara olika bilder av den kan kartläggas genom 

att sätta sig in i hur människor tolkar och handlar i olika sammanhang. Vi anser, enligt 

Jacobsen (2002, p.160-161), att upplägget med en relativt öppen intervju (med en viss 

förstrukturering) stärker möjligheterna att få höra människor uppfattar de olika fenomen 

intervjuaren ämnar belysa. När intervjuguiden konstrueras är det viktigt att syftet med studien 

kan uppnås. Därmed utgick vi från problemställning, syfte samt teori när intervjuguiden 

formades, för att på så vis säkerhetsställa att väsentliga aspekter togs upp. Även Lundahl och 

Skärvad (1999, p.120) nämner vikten av att ha stödfrågor förberedda även i en öppen intervju, 

då en viss styrning kan behövas. Enligt handledarens rekommendation valde vi även att utföra 

en pilotintervju där intervjuupplägget kunde testas och därefter utvärderas för att på bästa 

möjliga sätt sedan utföra de övriga intervjuerna. Detta medförde att vi, enligt Bryman och 

Bells (2005, p.371) intervjuguidemetod (se figur) kunde förfina och utveckla vår 

intervjuguide. 
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Figur 5 – Hur man utformar en intervjuguide 

 

I intervjuguiden började vi med att samla in allmän information och bakgrundsfakta om 

företaget och personen i fråga, för att på så vis utöka den förståelse vi ämnar uppnå. Vidare 

delade vi upp guiden i tre teman, konkurrens, samarbete och coopetition, där respektive tema 

inleddes med relativt öppna frågor som ämnade ge respondenterna fritt spelrum att resonera 

kring deras situation. Därefter skrev vi upp ett antal följdfrågor som vid behov agerade hjälp 

vid tillfällen där vissa relevanta aspekter för studien utelämnades helt. Trots en viss 

förstrukturering i intervjumallen är den mest ämnad att agera som en hjälpande hand i en 

annars väldig öppen intervjumiljö. 

 

4.5 INTERVJUPROCESS 

 

Vi kontaktade först de olika företagen med ett introduktionsbrev där vi presenterade oss själva 

och efterfrågade den ansvarige för att denna sorts frågor. Vidare så beskrevs studiens syfte 

och inriktning för att på så sätt förbereda intervjuobjekten på vad intervju skulle komma att 

handla om. Kvale (1999, p.120) nämner att det är viktigt att ge intervjuobjekten 

bakgrundsinformation samt tid att förbereda och orientera sig på ämnet i fråga för att på så vis 

ge plats för mer informationsrika intervjuer. Även Jacobsen (2002, p.168) nämner vikten av 

att förklara avsikten med intervjun, hur informationen kommer att användas och vilka vi som 

gör intervju är. Då alla företag accepterade vår initiala förfrågan om intervju så följde vi upp 

med att bestämma tid och plats, samt att säkerhetsställa att intervjuobjekten inte hade något 

emot att bli inspelade då diktafon ämnades användas. Alla intervjuer utfördes på respektive 

företags kontor, vilket gör att intervjuaren kan få en större förståelse för deras situation. 

Vidare så informerade vi alla intervjuobjekt om att de skulle förbli anonyma i studien, samt 

att tillgång till transkriberingar skulle vara möjligt vid önskemål, vilket dock inte 
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efterfrågades vid något tillfälle. Båda författarna medverkade vid alla intervjuer och ställde 

frågor och följdfrågor, dock hade av oss alltid ett huvudansvar. Vi var noga med att alltid ge 

respondenterna utrymme och låta dem tala till punkt för att få deras syn på situationerna, och 

för att, i enlighet med Jacobsen (2002, p.169) kriterier för öppna intervjuer, undvika att styra 

intervjun alltför mycket. Vidare så kan intervjumiljön i samtliga fall beskrivas som väldigt 

lugn och harmonisk då vi inte vid något tillfälle blev störda eller på annat sätt avbrutna. 

 

Nr. Intervjuobjekt Plats Tid Insamlingsmetod 

1 Produktföretag 1 Konferensrum 22 min Inspelning & 
anteckningar 

2 Tjänsteföretag 1 Konferensrum 42 min Inspelning & 
anteckningar 

3 Produktföretag 2 Konferensrum 34 min Inspelning & 
anteckningar 

4 Tjänsteföretag 2 Konferensrum 32 min Inspelning & 
anteckningar 

5 Tjänsteföretag 3 Konferensrum 40 min Inspelning & 
anteckningar 

 

Figur 6 - Intervjuobjekt 

 

4.6 KRITIK AV PRIMÄRDATA 

 

När man samlar in primärdata genom intervjuer finns det alltid en risk att den mänskliga 

faktorn spelar in, dvs. att t.ex. en fråga eller ett svar missuppfattas eller missförstås. Genom 

att utföra dessa intervjuer ansikte mot ansikte ges möjligheter att be respondenterna återge 

eller förklara vissa svar, samtidigt som det kan leda till att frågor ändras om och ger irrelevant 

information. Detta har vi försökt minimera genom att spela in intervjuerna med diktafon samt 

även föra anteckningar under intervjuerna, för att på så sätt stärka att relevant information 

erhållits. Vidare så har en av oss alltid haft huvudansvaret under intervjun medan den andra 

har fokuserat helt på de svar respondenten givit, vilket bidragit till att relevanta följdfrågor 

kunnat ställas. Även användandet av relativt öppna intervjuer utan en given standard på 

frågeföljd har inneburit ett större ansvar för oss som intervjuar då vi måste vara väldigt 

uppmärksamma på det som sägs och därav vara väldigt flexibla. Vi anser dock att de 

erfarenheter som erhållits under kandidatuppsatsen har bidragit till ett vi blivit bättre på att 

intervju och på så sätt kunnat axla detta ökade ansvar. En risk med att spela in intervjun kan 

vara att respondenten blir extra vaksam med vad som sägs och kanske utelämnar viss 

information, dock anser vi inte detta varit fallet, och vi har vid alla intervjuer upplevt att 

respondenterna talat fritt kring de frågor som ställts. Vi informerade även de tillfrågade innan 

intervjuerna att informationen vi fick skulle behandlas konfidentiellt och att respondenternas 

svar inte skulle kunna härledas till respektive person eller företag. Vi valde att göra på detta 

vis då det kan påverka hur öppet respondenterna vill svara på frågorna, då vi i enlighet med 
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Lundahl och Skärvad (1999, p.193) anser att det är mer troligt att respondenterna 

tillhandahåller känsligare och mer icke selektiv information om det är medvetna om sin 

anonymitet. Vi ansåg det viktigt för studien att respondenterna talade fritt kring de 

frågeställningar vi hade och anser att detta val även stärkt trovärdigheten i studien 

Alla intervjuer har först transkriberats och återgetts i dess fulla drag innan vi, författarna, har 

resonerat kring den information som anses vara relevant för vår studie. Denna subjektivitet 

kan antas ha en effekt på resultatet men detta är nödvändigt då irrelevant information bara 

förvärrar studiens kvalitet.  

Bryman och Bell (2005, p.157) nämner att en vanlig kritik mot kvalitativ forskning som sker 

genom intervjuer är att resultatet riskerat att bli alltför impressionistiskt och subjektivt, vilket 

betyder att resultatet påverkas av vad forskaren anser viktigt och betydelsefullt, men även 

med tanke på det förhållande som utvecklas med respondenterna. Genom en viss 

förstrukturering i vår intervjuguide (för vilket vi argumenterat tidigare) anser vi dock att 

relevant information för studien har eftersökts och erhållits, samt att vi med denna kritik i 

åtanke varit bättre förberedda. Även Holme och Solvang (1997, p.105-106) menar att 

förståelsen hos de som intervjuer har en stor roll i den tolkning som görs i studien. Även 

respondenternas tolkningar av intervjuaren kan påverka studien då det finns en risk att 

respondenten ger svar som denne tror att intervjuaren är ute efter, istället för att ge sin egen 

mening. Vi anser dock att respondenterna varit öppna och ärliga, och att de svar som erhållits 

varit relevanta för studien, samt att det är vår uppgift att tolka de svar som vi fått från 

respondenterna. 

Vidare kan studiens förutsättningar för generalisering ifrågasättas, då relativt ostrukturerade 

intervjuer med ett få antal individer försvårar detta. Vi har dock inte för avsikt att generalisera 

resultatet över hela IT-branschen, utan vill snarare hitta de faktorer som kan spela in när 

konkurrerande företag gör val avseende eventuella samarbeten, och förståelse för dessa. 

De kvalitetskriterier som Kvale (1999, p.134) slår fast har vi ämnat använda som riktlinjer för 

våra intervjuer för att på så sätt ge större möjligheter för en ökad kvalitet senare i 

rapporteringen av resultatet och analysen. Svaren från samtliga intervjuade anser vi ha varit 

spontant, rika, specifika och relevant till en hög grad och har erhållits genom relativt korta och 

öppna frågor där respondenten uppmuntrats att tala fritt. När det krävts har intervjuaren följt 

upp och klargjort svar eller meningar där det varit lämpligt. Vidare så har intervjuaren haft i 

åtanke att verifiera sina tolkningar av intervjupersonens svar under själva intervjun, då den 

ideala intervjun enligt Kvale (1999, p.134) tolkas i stor utsträckning under loppet av den. 

 

4.7 TROVÄRDIGHET 

 

Prövning av en studies reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (giltighet) är mätningar av 

huruvida studien kan anses trovärdig (Eriksson & Wiedersheim, 2006, p.167). I kvalitativa 

studier nämner Kvale (1999, p.215) vikten av att kritiskt granska om studien undersöker det 

som den utger sig för att undersöka (dvs. validitet). Då syftet med denna studie är att 
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undersöka vilka faktorer som avgör varför konkurrerande företag väljer att samarbeta eller 

inte, så har vi dels ämnat öka validiteten genom urvalet, och dels genom att studera teorier 

och tidigare forskning när vi konstruerat intervjuguiden och genomfört intervjuer (som båda 

tidigare beskrivits). I fråga om studiens reliabilitet, vilket berör hur pass tillförlitlig studien är, 

har vi varit noga med att genomgående beskriva de metodval och de intervjuer som gjorts för 

att ge större utrymme att kunna genomföra studien med god replikerbarhet. Vidare så har vi i 

denna studie intervjuat fem olika företag inom IT-branschen i Umeå, för vilket vi inte anser 

att en större generalisering kan göras (vilket inte heller var syftet) och de individuella 

intervjuerna kan inte anses vara representativa för hela populationen. Dock så har urvalet och 

undersökning gjorts för att hitta insikter och förståelse i företagens situationer, vilket vi anser 

ger oss en stärkt reliabilitet utifrån studiens precisa syfte. 

 

4.8 PRESENTATION AV RESULTAT 

 

Vi har valt att presentera resultatet av studien genom att först återge den empiri som erhållits 

via intervjuerna, respondent för respondent. Här har vi valt att återge empirin i två delar, först 

en del med allmän information om verksamheten och respondentens roll, följt av deras bild på 

konkurrens, samarbeten och coopetition. Konkurrens, samarbete och coopetition presenteras 

tillsammans i empirin då de varit svårare att separera resultatet av intervjuerna var för sig, i 

jämförelse med analysen där vi plockar ut enskilda argument och diskussioner och sedan 

ställer de i jämförelse med andra respondenters tankar, tidigare forskning och egna 

diskussioner. Vidare så kommer analysen att presenteras enligt dessa olika teman 

(konkurrens, samarbete och coopetition) för att påvisa de likheter, skillnader, mönster och 

andra upptäckter som kan hittas i empirin. Slutligen kommer slutsatser att dras utifrån de 

analyser som gjorts, där vi ämnar svara på den problemställning och det syfte vi haft med 

studien, följt av förslag på fortsatt forskning inom området.  
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5. EMPIRI 
 

I detta kapitel redogör vi för det resultat som uppkom till följd av intervjuerna. Vi visar 

resultaten respondent för respondenten, indelat efter följande teman; verksamhets-

beskrivning och konkurrens, samarbete och coopetition. 

 

5.1 PRODUKTFÖRETAG 1 

 

5.1.1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

 

Produktföretag 1 utvecklar främst datorspel till PC, men även till andra konsoler. De jobbar 

mestadels på uppdrag från publicister men även utifrån egna projekt. Respondenten jobbar 

just nu som kontorschef men är programmerare i grunden. 

 

5.1.2 KONKURRENS, SAMARBETE OCH COOPETITION 

 

Respondenten berättar att spelindustrin är lite speciell gentemot andra industrier då man ofta 

arbetar mot globala publicister och oftast inte har så stor direkt konkurrens mot andra 

utvecklare på orten i form av själva produkten. Respondenten förklarar att då kärnan av 

produktutvecklingen sker inom stängda dörrar och förblir relativt hemlig så förblir 

konkurrenssituationen något annorlunda. De gånger man konkurrerar med produkter är det 

uppdragen är rejält niche-baserade, som t.ex. ett snöskoterspel eller liknande. Respondenten 

nämner dock att konkurrens avseende arbetskraft är vanligt förekommande, dock inte i lika 

stor utbredning här i Umeå som i större städer som t.ex. Stockholm. Respondenten menar att 

personal byter arbetsplats mycket oftare i större städer jämfört med mindre städer. Angående 

konkurrens om arbetskraft och personal känner respondenten att med tanke på att de är en 

mindre spelutvecklare finns det en överhängande risk att duktiga medarbetare blir lockade till 

större bolag med större projekt, oftast i större städer. Respondenten nämner att företaget 

förlorat personal på detta viset men att det händer även att de då och då kommer tillbaka efter 

att de insett tjusning med att jobba på ett mindre företag med bredare ansvarsområden, kontra 

stor projekt som t.ex. Electronic Arts håller på med där man kan få arbeta ett helt år med att 

t.ex. fixa till en hand. Den största konkurrensen sker, som sagt, kring personal och även om 

respondenten inte ser det som ett stort problem så är finns en överhängande rädsla över att 

tappa bra personal till andra företag. Respondenten tilläggar dock att ”konkurrensen om 

personal gör att folk som rör sig vidare sedan kanske kommer tillbaka och kan berika 

företaget med nyvunnen erfarenhet och kunskap som vi kan utnyttja”. Vidare berättar 

respondenten att deras företag inte jobbar så hårt för att rekrytera från andra företag utan att 

de ofta anställer via kontakter. 

Respondenten berättar att samarbetssidan inom spelindustrin fungerar relativt bra och att 

arbetet ofta går upp och ner i perioder och man då brukar låna in och ut folk från andra 
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utvecklare beroende på arbetsbördan. Respondentens företag går då och då in och hjälper 

större företag med projekt för att på så sätt fylla tiden mellan ”egna” projekt. Respondenten 

nämner att ”en fördel med hur branschen är formad är att de flesta mindre utvecklarna 

behöver låna in eller ut folk och det därför skapats en relativt öppen samarbetsmiljö”. 

Respondenten menar att till skillnad från större företag kan det ofta bli så att ett projekt kräver 

extra mycket resurser under en viss tid och det då är nödvändigt att hyra in folk utifrån. 

Respondenten berättar att de intressantaste samarbetsmöjligheterna ligger i att låna experter 

på områden där företaget har begränsad kunskap. Vidare berättar respondenten att det är på 

det planet de attraktivaste samarbetena ligger, att man delar på personal, och ofta lägger ut 

delar av projekt på andra företag i form av outsourcing. Trots rädslan att förlora kompetent 

personal hävdar respondenten att ”industrin har en relativt samarbetsvänlig miljö, vilket jag 

tror att saknaden av den direkta konkurrensen kring produkter bidrar till”. Respondenten 

menar dock att kommunikationsproblem kan ställa till det när man jobbar med personal från 

andra företag om det är så att man sitter på olika ställen. Därav föredrar företaget att 

samarbete med personal på orten då samarbetet innebär en närmare kontakt. 

Respondenten berättar att det mest positiva med samarbetsmöjligheterna som finns är att man 

hela tiden kan ha personal på plats, samtidigt som man vid lägre produktion inte sitter fast 

med alltför mycket betald personal. Dock nämner respondenten ett antal negativa aspekter 

såsom att det tar lång tid att lära upp folk då det är väldigt komplicerade processer och att 

kommunikationsproblem kan uppstå om man sitter på olika ställen. Vidare nämner 

respondenten att ”även om det inte ännu hänt vårt företag är det relativt vanligt att företag 

värvar personal efter att de först hyrt in dem för specifika projekt”. Respondenten nämner att 

risken finns att duktiga medarbetare blir erbjudna högre löner och förmåner av andra företag, 

dock är det inget de varit med om personligen. Vidare nämner respondenten att deras tidigare 

samarbeten förutom in- och uthyrning av personal, huvudsakligen handlat om delade 

kostnader för resor, utbildning och dylikt. Respondenten nämner dock att det finns en fara 

med denna positiva inställning till samarbeten hos mindre företag då de kanske kan ses som 

lite väl naiva i samarbeten och litar väl mycket på den andra parten. Respondenten påpekar 

dock att innan företaget sålt in nått till en publicist är det väldigt känsligt och inåtriktat och 

man håller igenom på samarbetsfronten. Även om man ofta måste visa upp något innan avtal 

skrivs så håller man det inom stängda dörrar till dess avtalet är påskrivet. ”Det är först då 

samarbetsmiljön öppnas, då konkurrenssituationen försvagats” menar respondenten. Vidare 

menar respondenten att efter kontrakt är skrivna är det oftast bara publicisternas krav som 

hindrar samarbete, utöver risken kring personal. Inom teknikaspekter och affärsstrategier 

upplever respondenten även att det är en relativt öppen miljö där folk delar med sig av sina 

tankar och funderingar. Respondenten menar att den stora konkurrensen ligger mellan 

publicisterna och det därför inte påverkar dem lika mycket. 
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5.2 PRODUKTFÖRETAG 2 

 

5.2.1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

 

Produktföretag 2 utvecklar idag mestadels spel till handhållna enheter, såsom Apples iPhone 

och iPad. Övergången från stationära till handhållna konsoler skedde under 2008 till följd av 

den enorma utvecklingen inom området. Respondenten har en roll likt en producent och har 

därmed ansvar över all administration och projektledning. Respondenten ansvarar även för 

kvaliteten på slutprodukten och sitter med i styrelse och rapporterar till den övre ledningen. 

 

5.2.2 KONKURRENS, SAMARBETE OCH COOPETITION 

 

Respondenten berättar att konkurrenssituationen inom branschen är fruktansvärt hård, till stor 

del tack vare enkelheten att utveckla spel och program till plattformen men även då 

licenskostnader och utvecklingskostnader kan hållas relativt låga. Vidare beskriver man att 

branschen styrs till stor del av Apple, som spelar en stor roll i produkternas framgång eller 

fall. Respondenten menar att Apples beslut om att tala för eller marknadsföra en applikation 

lite extra kan göra att försäljningen stiger 10-tals gånger bara under en dag. Därav menar 

respondenten att det är en stor konkurrensnivå gentemot andras produkter för att utveckla 

något av hög kvalitet som de som äger marknadsplatsen (i detta exempel Apple) vill visa upp 

den extra. Vidare berättar respondenten att en stor del i denna konkurrens ligger i att hitta rätt 

personal. Respondenten beskriver att konkurrensen om personal, speciellt om man ser till de 

lite högre nivåerna som t.ex. grafiker, är stor och det värvas ofta mellan företag. ”Det är ett 

stort problem att hitta personal med erfarenhet och goda kunskaper i branschen så man får 

slåss hårt om dessa personer” berättar respondenten. Att konkurrenssituationen kring 

personal är så hård inom branschen gör att man verkligen värnar om bra personal inom 

företagen och erbjuder dem bra med befogenheter och ansvar, men samtidigt kan det vara 

svårt att fylla upp tomluckor då det finns få personer att välja mellan. Respondenten menar att 

konkurrenssituationen kan göra att det blir svårt att göra sig av med mindre duktig personal då 

man är vid stort behov att fylla sina platser. 

När det gäller samarbetssituationer berättar respondenten att det finns relativt bra möjligheter 

att hyra in folk, då utvecklingsfaser och produktionsfaser går ganska mycket upp och ner 

vilket ger utrymme för detta. Även om respondenten berättar att deras företag föredrar att 

utveckla produkter ”in house” och inte använda sig av så mycket ”outsourcing”, dels på grund 

av att resonemang är lättare att föra inom företaget där alla vet vad som gäller och vad 

produkten ämnar uppfylla, så hyr de in folk vid behov. Respondenten berättar vidare att med 

tanke på att deras företag är relativt litet så är de ofta i situationen där de hyr in folk, snarare 

än att hyra ut folk. Senast har de hyrt in en programmerare via Manpower som de senare kan 

ta över gratis då utlåningstiden går ut. Respondenten berättar att de helst hyr in personal från 

andra konkurrerande företag i staden, men då de ofta är uppbokade och har fullt upp själv kan 

det vara svårt. Dock så har företaget under föregående år hyrt in folk från ett annat lokalt 

företag då de för tillfället hade tomt på projekt. Angående tidigare samarbeten berättar 
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respondenten att det fungerat relativt bra, och att man gärna samarbetar inom regionen då 

vikten av att kunna arbeta på samma plats är stor. Vidare berättar respondenten att ”vi har inte 

varit speciellt rädda att förlora personal till andra företag, dels för att vi sällan hyr ut folk, 

men framförallt då vi anser att vårt klimat, där alla är väldigt delaktiga, gör att problemen 

snabbt kommer till ytan och kan diskuteras, vilket gör att man vet tidigt om personal är nöjd 

eller missnöjd med sin arbetssituation”. På tal om samarbetsmöjligheter med konkurrerande 

företag så menar respondenten att de gärna ser mer samarbeten där man testar varandras 

produkter och ger feedback, då denne anser att detta skulle gynna båda parter i deras arbete. 

Dock är respondenten snabb att tillägga att dessa samarbeten är svåra att uppnå då det råder 

mycket protektionism inom området, och man sitter gärna och håller inne på allt man kan och 

vill gärna inte annonsera ut vad man gör. Respondenten menar att ledtiderna ofta bestämmer 

hur pass hemliga projekt är, då kortare projekt kan vara svåra att hinna kopiera men att projekt 

på 2-3 år måste hållas väldigt hemliga för att inte konkurrenterna ska hinna starta utveckling 

på eget håll. Där menar respondenten att det pågår mycket hemlighetsmakeri för att hålla 

undan konkurrenterna. 

Även om företaget konkurrerar med liknande företag om kundunderlaget så menar de att det 

inte skulle finnas något större problem för samarbeten. Respondenten tillägger att företaget 

måste tro på den kvalitet man utvecklar i produkterna och menar att de viktiga i samarbeten är 

att specificera det noga, så att man skapar en gynnande situation där samarbetet verkligen ger 

positivt utveckling. Även om företaget tidigare inte genomgått något större samarbete med ett 

konkurrerande företag för att ta sig an större projekt så händer de att de hyr in andra företag 

för produktion inom vissa delar, som en slags underentreprenör. Där tillägger dock 

respondenten att ”dessa inte har någon speciell insats i projektet som helhet, utan att de bara 

utför ett arbete”. Dock har respondenten på senare tid erhållit ett erbjudande om att ett annat 

företag ska utveckla ett av deras spel till stationära konsoler, vilket ger respondentens företag 

intäkter utan några större risker. Därmed menar respondenten att företaget kan fortsätta 

koncentrera sig på sin kärnverksamhet samtidigt som andra företag tar risker för att utveckla 

mot andra marknader, men att man ändå delar på intäkterna. Däremot är företaget mer 

restriktivt mot att själva utveckla handhållna versioner av andras spel då respondenten anser 

att det är en väldigt kortsiktigt lösning då man inte äger ”Intellectual Property”, och inte alls 

fungerar lika bra i längden för företaget. Respondenten menar att ”de samarbeten där vi äger 

”IP” är de mest intressanta då vi både äger produkten samt erhåller intäkter, och inte utför 

s.k. legotillverkning”. Vidare hoppas respondenten på mer samarbeten där själva 

produktionen kan ”outsourcas” på andra företag medan de själva står för idéer och utveckling, 

och på vis har störst intäktsrättigheter. Dock påpekar respondenten att detta i nuläget inte är 

möjligt då företaget är relativt litet och utför produktionen till en väldigt låg kostnad själva då 

lönerna baseras på intäkterna till företaget. Vidare så finns en risk att de företag som hyrs in 

kräver allt för stora marginaler, men om tillräckliga ekonomiska muskler hade funnits hade 

detta dock varit ett väldigt intressant alternativ. 

Respondenten berättar att företaget inte har haft så mycket samarbeten, främst då de är ett 

relativt litet företag med små medel och har inte kunnat ta in externa resurser. Dock finns det 

områden där företaget känner att det är svårt att motivera en heltidstjänst varav man hyrt in 
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lokala förmågor för att komma in och hjälpa till. Respondenten beskriver detta som det bästa 

av två världar, att kunna ta in just för tillfället när det behövs och att kunna ta in lokalt. Vidare 

berättar respondenten att de tidigare inte fått så mycket förfrågningar om deras personal men 

att de vid ett fåtal tillfällen blivit tillfrågade om att bli uppköpta av ett större företag. 

Respondenten berättar dock att denne märkt en skillnad för t.ex. IT-konsultföretag då dessa 

enligt respondenten har större konkurrens kring personal, och att det finns en större rädsla att 

tappa personal till konkurrenter eller till de betalande kunderna. Respondenten tror att 

personalhantering är en viktig fråga i ämnet och att det gäller att man är villig att omforma sig 

efter sina medarbetare för att behålla personalen intakt. 

 

 

5.3 TJÄNSTEFÖRETAG 1 

 

5.3.1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

 

Tjänsteföretag 1 är ett konsultföretag som jobbar med IT-relaterade tjänster. De säljer inga 

egna produkter utan jobbar uteslutande med olika typer av IT-tjänster såsom systemlösningar, 

programmering, IT-arkitektur, webbdesign, etc. Företaget har över 1,000 anställda i Sverige 

och över 20,000 i övriga världen och tillhör även en större koncern med ytterligare 

tiotusentals anställda. Respondenten är kundansvarig inom företaget och sköter därmed 

relationerna med kunderna i form av avtal, problemlösning, etc. Företaget har en väldigt stor 

marknadsandel i Umeå och jobbar med ungefär 20-25 olika kunder, men främst då i längre 

uppdrag och ofta återkommande år efter år. 

 

5.3.2 KONKURRENS, SAMARBETE OCH COOPETITION 

 

Respondenten berättar att företaget har en stark marknadsposition lokalt och är trots många 

konkurrenter störst på orten. Dock finns konkurrensen både lokalt, nationellt och 

internationellt och i många olika former. I grund och botten är det ”produkten” som man 

konkurrerar med andra företaget om, dvs. vad man kan leverera till kunden. Respondenten 

berättar dock att det finns många aspekter som spelar in när man konkurrerar, alltifrån pris 

och kompetens till leveranskapacitet. Respondenten nämner att företagets storlek kan vara en 

bra konkurrensfördel då de har möjlighet till att leverera fler personer vid behov, t.ex. vid 

sjukdom eller om det behövs en annan kompetens. Vidare så får de tillgång till nyheter, ny 

kompetens, nya arbetsmetoder osv. genom att det är en del av ett större företag, vilket kan 

vara svårt för mindre företag att hänga med på. Respondenten berättar att konkurrens både har 

sina för- och nackdelar. Respondenten berättar vidare att ”konkurrensen sporrar oss som 

företag att utvecklas, och att hålla oss mer alert inför vad som händer i omgivningen”. Då 

företaget har så stor marknadsandel upplever respondenten att man måste jobba stenhårt för 

att fortsätta vara nummer ett, och är snabba på att bevaka vad som händer och lära sig nya 
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saker. Helst vill man ju dock ha monopol menar respondenten och nämner att konkurrenterna 

i grunden försöker ta andelar av varandra. Respondenten menar att med tanke på hur 

branschen fungerar så behövs det t.ex. inte speciellt mycket kapitalanskaffning för att starta 

upp ett konsultbolag, utan en kontakt och duglig kompetens räcker vilket gör att många 

mindre uppstickare försöker slå sig in på marknaden. Detta gör att företaget måste arbeta hårt 

med att behålla sin position och göra det jobbigt för konkurrenterna att få fotfäste på 

marknaden. 

Respondenten berättar att de samarbetar med företag i branschen men då med andra saker än 

vad de själv gör, som t.ex. hårdvaruleverantörer eller andra produktleverantörer. Oftast agerar 

de konsulter kring andra företags produkter. Respondenten nämner t.ex. att denne är 

partneransvarig mot ett företag som säljer produkter som respondenten sedan ansvarar för att 

jobba som konsult runt, dvs. göra så att kunden klarar sig och att allt flyter på som det ska. 

Respondenten menar att ”detta är en bra ”win-win”-situation där vår partner står för 

produkten och vi står för konsultdelen”. Respondenten berättar att det är denna typ av 

samarbete som är vanligast och att några samarbeten med direkt konkurrerande företag inte 

finns för tillfället. Dock nämner respondenten att de finns situationer då kunderna köper in till 

ett stort projekt och det då kan vara 3-4 olika företag som praktiskt jobbar ihop utan att 

företagen i sig har något uttalat samarbete. Vidare nämner respondenten att ”det finns 

möjligheter för samarbeten med konkurrerande företag inom detta område, då vi t.ex. skulle 

kunna ta ett väldigt stort projekt tillsammans med ett konkurrerande företag som har en liten 

annorlunda spetskompetens, och på så sätt slå bort andra konkurrenter”. Dock så menar 

respondenten att sådana samarbeten är väldigt få, dels på grund av att man står sig närmast 

själv och att när man har ett större företag men stor leveransförmåga ser man mindre 

anledning att ta in någon annan. Respondenten nämner dock att de finns exempel på 

situationer där t.ex. företag A och företag B konkurrerar om ett stort arbete, och företag A 

vinner kontraktet men skriver sedan att samarbetskontrakt med företag B för att kunna 

leverera det kunden vill ha. Dock tror respondenten att det samarbetas relativt sällan på grund 

av rädsla, att man inte vill släppa in någon för nära och riskera att de helt plötsligt tar över. 

Respondenten nämner vidare att ”alla samarbeten sker med en viss försiktighet”. 

Respondenten berättar att det krävs ett otroligt förtroende mellan varandra för att ett 

samarbete ska vara möjligt och det räcker med att två enskilda personer kan börja misstro 

varandra för att samarbetet ska vara kört. Respondenten menar att rädslan för att i längden bli 

bortmanövrad kan hindra många samarbeten. Respondenten berättar att samarbeten med rent 

konkurrerande företag inte är aktuella utan snarare varianter som tidigare nämnts, där man 

jobbar med produktleverantörer och ger konsulthjälp till kunder utifrån deras produkt. Dock 

har det på senare tid dykt upp ytterligare en konflikt i dessa sammanhang då allt fler 

produktleverantörer har insett att det finns pengar att göra inom konsultdelen också utöver 

vanlig support, vilket gjort att de utvecklat en egen konsultverksamhet med eget 

resultatansvar som gör att man då plötsligt gått från samarbetspartners till att även vara 

konkurrenter, vilket skapar problem. Respondenten förklarar att ”de företag vi samarbetar 

med som är tydliga med att säga att all implementation av och runt deras produkter sker via 

partners är mycket lättare att jobba med och är att föredra”. 



40 
 

Utöver denna samarbetsform nämner respondenten att det finns tillfällen kring t.ex. utbildning 

av personal där man kan samarbeta tillsammans med andra företag. Respondenten nämner ett 

exempel där två företag går ihop och delar på kostnaden för att flyga upp en 

utbildningsleverantör som båda har nytta av, men påpekar samtidigt att samarbetena inte 

sträcker sig mycket längre än så. Även här är man dock lite restriktiva nämner respondenten, 

då man gärna skaffar sig ett konkurrensmässigt försprång när det gäller personal, och det då 

kan vara bra att till skillnad från sina konkurrenter kunna säga att personalen är certifierade i 

t.ex. en speciell Microsoft-applikation. 

Respondenten berättar vidare att det överlag är knivskarp konkurrens inom branschen och då 

till stor del i personalfrågan. Respondenten nämner att man kan vara rädd att släppa iväg folk 

på uppdrag hur som helst då t.ex. en förlust av ett par nyckelpersoner inom en verksamhet kan 

knäcka den totalt. Beroende på storlek, varumärke, mm. så är det olika känsligt och 

respondenten nämner att de tack vare sin storlek och position på marknaden klarar av 

personalförluster i mindre skala på ett bättre sätt, men nämner att en mindre företag som 

tappar bara en eller två nyckelpersoner kan gå under till följd av detta. Respondenten berättar 

vidare om ett scenario där ett mindre konsultföretag har tre anställda varav en är den lysande 

stjärnan, och att det då händer att man försöker värva denne då de andra två inte ses som ett 

hot längre. Respondenten nämner att ”dessa försök att reglera marknaden händer åt alla 

olika håll, både mot mindre och större företag”. Respondenten berättar även att de anser att 

det är mycket lättare att samarbete med ett företag som utgör ett mindre hot, och som finns 

längre ner på skalan över hur man rankar sina konkurrenter. Dessa utgör då ett mindre hot i 

form av personalförvärv och kan ses som en enklare och smidigare samarbetspartner. 

Respondenten berättar även om hur vissa andra företag (främst i de större städerna där 

konkurrensen är ännu större) väljer att inte certifiera sina anställda för att de då blir så 

attraktiva på marknaden. De väljer att utbilda sina anställda men ger dem ingen certifiering då 

de anses alldeles för bra marknadsföring för personen i fråga. Respondenten berättar att 

resonemang såsom ”Nej, certifiera dem inte, då är dem borta inom 3 månader” existerar här 

och man gör allt för att behålla sin personal. Även om respondenten beskriver situationen som 

kontraproduktiv så berättar denne att konkurrenssituationen utgör ett krig varje dag där man 

aldrig kan slå sig till ro utan måste kämpa hårt för att behålla sin position varje dag. Det går 

inte att tänka på det bra som varit utan man måste alltid tänka på det som komma skall. 

Sammanfattningsvis berättar respondenten att de inte samarbetar med direkta konkurrenter 

utan att det måste finnas någon sorts skillnad mellan företagen, i fråga om inriktning, 

kompetens, geografi etc. Respondenten nämner att ”vi skulle mycket väl kunna samarbeta 

med en konkurrent som sysselsätter sig med exakt samma uppgifter om det samarbetet t.ex. 

var med ett företag i Peking då vi själv inte finns på den platsen”. Det nämner respondenten 

som en öppning till att samarbeta med en direkt konkurrent. Vidare så berättar respondenten 

att de finns en stor skillnad mellan större och mindre bolag då denne menar att t.ex. ett 

tvåmansbolag är i en helt annan sits och ofta måste samarbeta för att överleva, medans större 

företag kanske samarbetar med mer produktleverantörer som kompletterar dem. Även om de 

både är samarbeten med andra företag så ser respondenten skillnader i när man samarbetar 

med direkt konkurrerande företag och inte. I ett tvåmansbolag kan det vara svårt att hitta all 



41 
 

den kompetens som krävs för ett uppdrag vilket gör att samarbeten är ett måste medan ett 

större företag snarare kanske behöver nån kompletterande hjälp på t.ex. larmsystem för 

sjukhus. Det är i grund och botten samma problem men med olika storlekar vilket 

respondenten nämner som skillnaden i samarbetena. 

 

 

5.4 TJÄNSTEFÖRETAG 2 

 

5.4.1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

 

Tjänsteföretag 2 är ett konsultföretag som utvecklar och förvaltar IT-system. De jobbar främst 

med stora och medelstora företag, både inom the offentliga och privata sektorn. Företaget har 

cirka 100 anställda och är verksamma i stora delar av Norden, främst då i Sverige där de finns 

på nästan 20 orter. Respondenten arbetar som konsultchef och har ett personalansvar lokalt 

samt ett försäljnings- och marknadsansvar på annan ort. Respondenten är även representant 

för bolaget i bolagsledningen för hela koncernen. 

 

5.4.2 KONKURRENS, SAMARBETE OCH COOPETITION 

 

Respondenten berättar att konkurrenssituationen för företaget är väldigt stor, dels från lokala 

företag som har liknande verksamhet, och dels från lågkostnadsländerna (t.ex. Kina, Indien, 

Baltstaterna). En ökad globalisering har gjort priset till en viktig konkurrensfaktor och 

respondenten nämner att det är främst lågkostnadsländerna som använder sig av detta verktyg 

för att vinna marknadsdelar i Sverige. Utöver priset berättar respondenten att den främsta 

konkurrensen sker kring personal, men att den skiljer sig ganska kraftigt beroende på vilket 

del i landet man befinner sig i. I storstadsregionerna (som t.ex. Stockholm och Göteborg) är 

det en otrolig konkurrens om personal enligt respondenten, och folk har en större benägenhet 

att byta jobb, medan det på mindre orter inte är så stor rörlighet på konsulterna mellan olika 

företag. Respondenten förklarar att konkurrens har både positiva och negativa influenser på 

företaget; positivt främst genom att företagen måste arbeta hårt för att utvecklas och bli bättre 

från gång till gång, men negativt då prispressen från lågkostnadsländerna kan vara svår att 

hantera. Att motivera för kunderna varför företagets tjänster är så pass mycket bättre än 

konkurrenternas, trots det högre priset, är en stor utmaning och gör att företaget måste jobba 

hårt för att övertyga kunderna. Respondenten tydliggör problemen med prispressen från 

lågkostnadsländerna, då dessa erbjuder lägre löner och därmed kan ha lägre priser, till skillnad 

från deras företag som inte ens skulle ha råd att betala de anställdas löner med de priserna. 

Respondenten berättar att företaget främst samarbetar med produktleverantörer där de lär in 

sig på de produkter som säljs av leverantörer och sedan kompletterar deras erbjudande med 

konsulthjälp. I övrigt förekommer även samarbeten med konkurrenter i branschen t.ex. vid 

större affärer där företaget inte har kapacitet och bemanna fullt själv, eller där de inte besitter 
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en viss kompetens som behövs. Vid sådana situationer berättar respondenten att man hyr in 

personal från andra företag för att klara uppdraget. Respondenten berättar vidare att företaget 

idag har cirka tjugo underkonsulter från olika företag som hjälper till att klara uppdrag som de 

inte haft möjlighet till annars. Respondenten tycker att dessa samarbeten fungerar mestadels 

bra där båda partner ofta ser de som en ”win-win” situation. Det finns dock liknande 

samarbeten som fungerat mindre bra tidigare, där respondenten berättar om en situation där en 

samarbetspartner var avtalstecknare mot en kund och sedan växte sig så stora att de ville ha 

uppdraget för sig själva och medvetet försökte trycka bort deras företag från uppdraget. Detta 

slutade dock med att kunden gick in och bestämde att deras företag även i fortsättningen 

skulle vara delaktiga då de besatt en stora del av den kompetens som behövdes. Respondenten 

förklarar att ”det viktigaste för ett bra samarbete är att ha en bra dialog och försöka skapa en 

relation mellan varandra”. Respondenten menar att även om man hyr in folk vid behov så är 

man restriktiva med att hyra in projektledare eller andra anställda som har väldigt ledande 

positioner. Respondenten berättar vidare att ”de största fördelarna med samarbeten med 

konkurrerande företag är att vi får tillgång till den kompetens vi behöver, samt att vi kan dra 

lärdom av varandras kunskaper och erfarenheter. Problemen ligger dock i att man inte gärna 

vill visa upp det som är unikt för företaget, så det krävs att man bygger upp ett stort 

förtroende för att man ska våga visa upp sig för varandra.” Respondenten berättar vidare att 

man vill ju inte gärna visa upp allt man har, utan snarare försöka utnyttja andra som en resurs, 

så att man inte riskerar att de drar snor åt sig av vad man själv har att erbjuda. Respondenten 

menar att båda partnerna måste vara intresserade av att bygga en relation för att ett samarbete 

ska uppstå, och förklarar att större företag ofta har svårare att hitta den typen av samarbeten 

på lika villkor, då de oftast hyr in andra som extra resurser. Respondenten ser dock stora 

möjligheter med samarbeten, främst på tal om att kunna åta sig större uppdrag (t.ex. ta över en 

hel IT-verksamhet hos ett större företag) som de aldrig skulle klara av själv. Då skulle det 

vara av intresse att samarbete med ett konkurrerande företag för att ta över detta tillsammans, 

vilket respondenten tycker skulle vara väldigt stimulerande. Respondenten poängterar att 

sådana möjligheter att ta över t.ex. en stor banks IT-system skulle verkligen bereda rum för 

samarbetsdiskussioner. Hittills har inte sådana möjligheter dykt upp då respondenten berättar 

att man inte sökt i dessa banor, utan att man oftast börjar med de enklare affärerna, och 

nämner även att det krävs ett stort jobb och initiativ för att starta ett samarbete med en 

konkurrent. Respondenten ser dock inget hinder i att samarbete i ett sådant uppdrag, utan talar 

om vikten av att kunna inse sina begränsningar och när man behöver hjälp. 

Sammanfattningsvis så redogör respondenten för att samarbeten mellan konkurrerande företag 

först får företagen i sig att skärpa till sig och utvecklas, sedan kan man tillsammans skapa en 

summa som är mycket större än vad de fyra hade kunnat åstadkomma på eget håll utan 

pressen att utveckla sig och gå framåt. Respondenten nämner samarbetsmöjligheterna för 

konkurrerande företag som otroligt berikande. Enligt tidigare resonemang tror dock 

respondenten att ”många samarbeten uteblir då man är rädd att släppa in andra för nära 

inpå sig, för man har ju sina affärshemligheter och egna ambitioner att växa, istället för att 

hjälpa andra växa också”. Respondenten menar att alla har en dröm att utvecklas och man är 

rädd för att släppa in andra på denna banan. Respondenten tror också att konkurrensen inom 

tjänsteföretagen gör att man inte ser samma samarbetsmöjligheter som t.ex. produktföretag 
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gör, i alla fall vid t.ex. produktutveckling och liknande aspekter. Respondenten förklarar att 

tjänstesektorn är relativt ny i jämförelse, och framförallt att den är på frammarsch och då vill 

man ligga längst fram själv.  Respondenten förklarar även att konkurrensen utvecklats på 

senare tid då allt fler produktleverantörer startat eget konsultverksamhet och att man då ofta 

tappar samarbeten och istället blir rena konkurrenter. Ibland kan dock samarbetet bibehållas 

men i annorlunda form, då man gärna inte tar en ”fight” mot produktleverantörerna och 

riskerar bränna sina skepp. Respondenten förklarar dock att man kanske börjar snegla på 

alternativ istället och ser och man kan göra saker på andra sätt.  

Avslutningsvis berättar respondenten att de för tillfället har två underleverantörer som sitter 

på kontoret just nu. Relationen däremellan är väldigt öppen och respondenten berättar hur de 

kör med väldigt öppna kort om priser, betalning etc., men nämner även att detta går bra då de 

är så pass mycket större än dem. Respondenten hävdar att det kan vara stor skillnad på hur 

man ser på samarbeten beroende på storlek, marknadsandel och konkurrenssituationen i 

allmänhet. 

 

 

5.5 TJÄNSTEFÖRETAG 3 

 

5.1.1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

 

Tjänsteföretag 3 är ett IT-konsultföretag som både arbetar med egenutvecklade produkter och 

andra produktleverantörers produkter. Företaget har cirka 70 anställda, varav cirka 40 även är 

delägare i företaget. Respondenten är kund- och partneransvarig på företaget och är därmed 

ofta inblandad när partneravtal, licensavtal eller andra kundkontakter tas. 

 

5.1.2 KONKURRENS, SAMARBETE OCH COOPETITION 

 

Respondenten berättar att konkurrensen lokalt är hård, där framförallt tre stora företag har 

tagit en stor del av marknaden. Dessa tre utgör ett stort hot mot respondentens företag då dom 

med sin storlek har det lätt att erbjuda kunder att välja mellan kanske 300 olika konsulter 

medan de själv bara har 2 specifika de kan erbjuda. Därmed menar respondenten att det är 

extra viktigt för dem att arbeta nära med kunden och skapa en bra relation. Vidare menar 

respondenten att en fördel de har mot de större företagen är att du då ibland skickar iväg s.k. 

”juniorkonsulter” så har de ofta fördelen då de huvudsakligen har mer erfarna konsulter. 

Respondenten nämner även att konkurrensen sker på många plan, dels i själva lösningen som 

man erbjuder kunden (där det är konkurrens rakt av), men även kring personal. Respondenten 

tror att företaget har klarat sig bra mot att förlora personal till andra företag då de både 

erbjuder en bra baslön men även ett bonussystem. ”Cirka 40 av våra anställda är ju även 

delägare vilket bidrar till en stark lojalitet” berättar respondenten. Respondenten menar dock 
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att det inte förekommer så mycket ”hard feelings” inom branschen när det gäller flytt av 

personal. 

Respondenten berättar att den största påverkan från konkurrensen sker via prissättningen, där 

det varit en generell prisnedgång de senaste åren, samt att de stora företaget på lokal nivå 

pressar priserna neråt. Respondenten berättar att det är en typ av konstlad konkurrens, där 

vissa jobb går direkt till det företag som begär minst pengar, men att andra är mer inriktade på 

kompetensen, och att det är framförallt där som respondentens företag är starka, tack vare 

deras specialkompetenser. Respondenten berättar även att företaget gynnas av konkurrensen i 

och med att de utvecklat ett affärssystem i botten, vilket gör att många andra företag inte når 

deras specialkompetens. Om företaget å andra sidan skulle välja att t.ex. satsa extra på sin 

teknikavdelning skulle de bli väldigt utsatta plötsligt av konkurrerande företag. 

Angående samarbeten berättar respondenten att företaget främst jobbar med företag som 

kompletterar deras erbjudande. ”Till exempel så kan vi ta hjälp av ett större företag som har 

ett större kontaktnät för att snabbt och smidigt ta ut våra produkter på en större marknad”. 

Även projekt på andra orter skapar samarbetssituationer där respondentens företag då hyr in 

lokala företag att sköta konsultbiten, då kunderna oftast föredrar att man ska vara tillgänglig 

på plats. Respondenten berättar dock vidare att samarbeten med direkta konkurrenter som 

huvudsakligen jobbar med exakta samma saker inte är intressanta, då verksamheterna då är 

för lika. Respondenten berättar att det huvudsakligen beror på att man är för mån om sin egen 

kundbas, det blir rena upphandlingar mot varandra. Dock samarbetar man ofta med 

kompletterande företag, t.ex. att företag A har bottenplattan, företag B sköter 

implementeringen och företag C sköter toppen (ex. konsultarbetet). 

Respondenten berättar att föreget tidigare inte haft några större problem angående samarbeten 

med konkurrerande företag, men nämner att strukturen inom branschen håller på att 

omarbetas och de större företagen köper upp allt fler mindre bolag. Detta utsätter även 

respondentens företag för förfrågningar om uppköp från företag man tidigare samarbetat med. 

Respondenten nämner vidare att de inte ser några större samarbetsmöjligheter med direkt 

konkurrerande företag, utan att de då istället skulle handla om rena uppköp av bolaget. Dock 

finner respondenten intressanta samarbeten av mer kompletterande företag, för att t.ex. vidga 

sin kundbas genom att komma in på nya affärsområden. Respondenten tror att det som 

framförallt hindrar dessa samarbeten är att de personligen vill växa, bli starkare och skaffa en 

större bas att stå på och snarare konkurrerar, medan andra företag snarare nog vill åt en del av 

deras specialkunskaper. Vidare tror respondenten att stadens begränsade storlek påverkar, att 

den är för liten och utvecklandet av samarbeten därför hindras, samtidigt som konkurrensen är 

väldigt hård. Respondenten tror dock att samarbeten skulle kunna bidra till en större 

kundnytta, om samarbetande företag utvecklar en gemensam IT-strategi av alla IT-system, där 

man har sina respektive ansvarsområden. Respondenten berättar att det finns skillnader mot 

större städer eller regioner, där kundbasen är större och samarbetsmöjligheterna då blir mer 

attraktiva. Vidare så jobbar med i större regioner mycket mer med att många enskilda bolag 

ägs av ett större, och att man ta kan ta sig an olika uppdrag. Respondenten tror dock inte att ett 

sådant upplägg skulle fungera i Umeå då företagen inte vill vara ägda av någon annan.  
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Att konkurrerande företag kan komplettera varandra tror respondenten är den största fördelen 

med samarbeten. Respondenten nämner ett exempel där ett konkurrerande företag levererar en 

handelsplattform som respondentens företag har produkter som de sedan jobbar med emot 

denna plattform. Även de konkurrerande företag har sådana produkter men inte alls lika bra, 

varav de för nöja sig med att tillhandahålla plattformen medans respondentens företag 

tillhandahåller produkterna. Med andra ord, de som inleds med en konkurrenssituation där 

båda vill ta uppdraget, slutar med att pengarna delas på båda och man samarbetar genom att 

komplettera varandra. Konkurrensen fortsätter dock då respondentens företag till nästa gång 

satsar på att utveckla sin egen handelsplattform medan de konkurrerande företaget jobbar med 

att utveckla sina produkter. Respondenten nämner vikten av att hålla sig borta från 

sandlådenivå i sådana diskussioner, och att man genom sjysta vuxensamtal löser eventuella 

problem. Även om man måste visa upp vissa ”hemligheter” inom dessa samarbeten menar 

respondenten att det är ett måste och det därför är extra viktigt att bygga en bra relation. Det 

finns ju dock tillfällen där det andra företag lite i smyg fortsatt utveckla delar av sitt företag 

utifrån vad de andra företaget visat i ett samarbete, vilket skapar en liten rädsla av att visa för 

mycket. Respondenten nämner att tidigare samarbeten brakat ihop på grund av att man varit 

tvungna att kasta ur sig alla sina affärshemligheter, eller t.ex. att företagens kompetens inte 

räcker till. 

Angående tidigare diskussioner om konkurrens kring personal nämner även respondenten att 

man inte haft några större problem med att låna ut folk då företagsstrukturen (delägarskap) 

ger dem extra säkerhet. Vidare så nämner respondenten att ”på så vis känner vi inte någon 

rädsla att t.ex. certifiera vår personal så gott vi kan, då vi snarare ser det som en bra 

konkurrensfördel än som en risk att vi kan tappa personal till konkurrenter”. Respondenten 

berättar att de har ett antal företag i t.ex. Stockholm som de arbetar mot då de certifierat sina 

konsulter till skillnad från vad vissa företag där kanske gjort. 

Sammanfattningsvis berättar respondenten att man framförallt ser bra samarbetsmöjligheter 

när det handlar om kompletterade uppgifter. Även kunden drar stor nytta av att få en mix av 

olika företags specialkompetenser. Dock nämner respondenten situationer lokalt där direkt 

konkurrerande företag inte släpper in varandra alls på vissa områden, då man bevakar sina 

egna intressen och inte ser några samarbetsmöjligheter alls. 
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6. ANALYS 
 

I detta kapitel analyser vi den primärdata som samlades in via intervjuerna, tema för tema. I 

analysdelen kommer Tjänsteföretag förkortas med ”T” och Produktföretag med ”P”. Detta 

medför att t.ex. Tjänsteföretag 2 kommer att skrivas som ”T2” i fortsättningen för att 

underlätta läsningen. 

 

6.1 KONKURRENS 

 

Gemensamt för alla fem företag i studien är att alla upplever konkurrensen som hård, dock 

med betoning på olika aspekter. P2 nämner likt T1, T2 och T3 att en stor del av konkurrensen 

sker kring slutprodukten, både dess värde i sig för kunden och priset i sig. För P2’s del beror 

den hårda konkurrensen främst på grund av enkelheten att utveckla spel och program till 

plattformen, och T1 är inne på en liknande linje då en relativt låg kapitalanskaffning samt en 

duglig kompetens räcker för att starta upp ett konsultföretag och konkurrera på marknaden. 

T2 hänvisar till lågkostnadsländerna (ex. Kina, Indien, Baltstaterna) och dess låga priser som 

en stor del i den hårdnande konkurrensen, medans T3 nämner dels prissättning, men även de 

stora aktörerna på marknaden och deras leveranskapacitet. T1 som är en av dessa större 

aktörer lokalt medger att deras företags storlek fungerar som en bra konkurrensfördel då de 

har möjligheter att leverera fler personer vid behov. T3 berättar dock att denna 

leverenskapacitet ibland gör att s.k. ”juniorkonsulter” skickas ut på jobb, vilket T3 då 

utnyttjar genom att erbjuda kunden att välja från deras huvudsakligen mer erfarna konsulter. 

Utöver slutprodukten sker den största konkurrensen kring personal, vilket samtliga 

respondenter nämner när konkurrenssituationen diskuteras. Porter (1985) nämner hur personal 

med en viss kompetens kan skapa en rivalitet mellan företagen på marknaden, vilket blir ännu 

mer tydligt i en bransch som denna. T1 påpekar att det råder en knivskarp konkurrens inom 

branschen när det gäller personal, vilket även T2 bekräftar, samtidigt som denne betonar att 

konkurrensen kring personal är än hårdare i storstadsregionerna, där man har en större 

benägenhet att byta jobb. Även P1 menar att konkurrensen avseende arbetskraft är vanligt 

förekommande, och bekräftar T2’s resonemang om att de inte sker i lika stor utbredning lokalt 

som i större städer som t.ex. Stockholm. P1 berättar även att då man är ett mindre företag 

känner man att det finns en överhängande risk att duktiga medarbetare blir lockade till större 

bolag med större projekt, oftast då i större städer också. P2 är inne på samma spår som T1 och 

T2 men nämner ytterligare en aspekt, att konkurrensen kring personal på lite högre nivåer, 

som t.ex. grafiker, är extra hård. P2 menar att den hårda konkurrenssituationen gör att man 

värnar om personalen extra mycket och erbjuder dem bra med befogenheter och ansvar. T3 är 

också inne på personalfrågan när konkurrens diskuteras men då de arbetar med delägarskap 

och bonussystem (vilket ökar lojaliteten samt ger de anställda mer ansvar och därmed större 

säkerhet) för deras anställda ser de inte konkurrensen som lika hotande. Detta är i linje med 

P2’s resonemang kring extra befogenheter och ansvar och är en bidragande orsak till varför 

konkurrensen kring personal inte benämns med ord såsom ”knivskarp” när dessa två (T3 och 

P2) vidare diskuterar personalfrågan. P2 berättar att ”vi har inte varit speciellt rädda att 
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förlora personal till andra företag, …, men framförallt då vi anser att vårt klimat, där alla är 

väldigt delaktiga, gör att problemen snabbt kommer till ytan och kan diskuteras, …”. 

En majoritet av företagen är överens om att konkurrensen överlag både har för- och nackdelar. 

Alla tre tjänsteföretag (T1, T2 och T3) betonar att konkurrensen sporrar dem att utvecklas 

som företag, där man tvingas utveckla konkurrensfördelar för att överleva. T1 menar att man 

måste hålla sig mer alerta inför vad som händer i omgivningen, och att man jobbar stenhårt 

för att behålla sin position på marknaden, och bevaka vad som händer och lära sig nya saker. 

Även T2 är inne på detta då denne berättar att man måste jobba hårt för att bli bättre från gång 

till gång. T3 berättar att man måste jobba på att utveckla spetskompetenser för att konkurrera 

på marknaden, vilket de gjort i utvecklandet av sitt affärssystem, som fungerar som en stark 

konkurrensfördel. De negativa aspekterna berör dels att konkurrensen i grund och botten 

handlar om att ta marknadsandelar av varandra, där T1 berättar att branschens utformning gör 

att det inte behövs speciellt mycket för att starta upp ett konsultföretag och konkurrera på 

marknaden. T2 berättar att prispressen från lågkostnadsländerna kan vara svår att hantera, då 

de kan erbjuda lägre löner och därmed ha lägre priser, vilket deras egna företag inte kan göra 

då de då inte ens skulle ha råda att betala de anställdas löner. Även T3 nämner prissättningen 

som en negativ påverkan från konkurrensen från de stora företagen på lokal nivå pressar 

priserna neråt kraftigt. 

 

 

6.2 SAMARBETE 

 

Båda produktföretagen (P1 och P2) berättar att samarbetsmöjligheterna inom industrin är 

relativt bra, främst kring in- och uthyrning av personal. Båda företagen berättar att man 

beroende på hur arbetsbördan går upp och ner i olika faser hyr in eller ut folk för att klara 

situationen. P1 nämner att en fördel med hur industrin är formad med olika faser som kräver 

olika mycket personal, gör att det skapas en relativt öppen samarbetsmiljö där alla är i olika 

behov att hyr in eller ut personal. Detta tyder ju på att det finns ett utrymme för ett 

utvecklande av en företagskultur där konkurrenter kan skapa ett förtroende för varandra. 

Andersson (2001) skriver dock att utvecklandet av ett förtroende är en lång process som 

kräver mycket engagemang. Det är därför viktigt för företagen att ha en kontinuerlig 

kommunikation, som Lorenzen (2002) förespråkar för att skapa dessa positiva erfarenheter 

som främjar samarbeten. P2 berättar att även fast man föredrar att utveckla allt ”in house” så 

händer de att de hyr in folk vid behov. Både P1 och P2 nämner, trots konkurrensen kring 

personal och rädslan av att tappa personal som man hyr ut, att det är en samarbetsvänlig miljö, 

vilket P1 vidare tror har något att göra med att den direkta konkurrensen kring produkter 

saknas. Båda produktföretagen (P1 och P2) är dock överens om att de flesta samarbeten 

kretsar kring kompletterande uppgifter, där man hyr in folk vid behov eller kring kompetenser 

man själv inte har. Detta är i enlighet med det Dyer och Singh (1998) skriver om 

kompletterande resurser. Genom att skapa ett samarbete kan företagen skapa värde för 

varandra genom gemensamt allokera resurser och genom det blir de konkurrenskraftiga. 
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Denna aspekt angående samarbeten med huvudsakligen kompletterande karaktär är även den 

form tjänsteföretagen (T1, T2 och T3) förespråkar och använder sig mest av. T1 berättar att 

företaget främst samarbetar med företag i branschen som håller på med andra delar av 

processen än just den T1 sysslar med, t.ex. att T1 sköter konsultbiten av en produktleverantörs 

affärssystem. Även T2 berättar att man huvudsakligen samarbetar med produktleverantörer 

som säljer produkter som T2 sedan lär in sig på och då kompletterar med konsulthjälp, vilket 

skapar en ”win-win”-situation, och ger konkreta bevis på Padula och Dagninos (2005) tankar 

kring hur en resurs påverkar en annan och därmed skapar denna situation. I samma linje 

berättar T3 att man oftast arbetar med företag som kompletterar deras erbjudande och 

beskriver ett exempel där företag A har bottenplattan, företag B sköter implementeringen och 

företag C sköter toppen (konsultbiten). Detta tyder på ett skapande av tekniska bindningar 

som behandlas av Håkansson och Snehota (1995). Företagen använder samarbetet för att 

anpassa sig till de tekniska förutsättningarna som råder på marknaden. Genom att göra detta 

kan dem givetvis skapa ett mervärde i samarbetet men som Håkansson och Snehota (1995) 

kan företagen också tjäna på att detta kan skapa teknisk utveckling i det ena företaget. T1 och 

T2 nämner även förekommande situationer där man samarbetar med andra företag för att ta 

sig an större uppdrag som annars inte skulle kunnat ta. T2 berättar att man för tillfället har 

cirka tjugo inhyrda underkonsulter som hjälper till med uppdrag som man inte haft möjlighet 

att klara av annars och att man ser intressanta möjligheter att på detta sätt t.ex. ta över en hel 

IT-verksamhet hos ett större företag eller institution. T1 nämner även att man har mycket 

lättare att samarbete med företag som utgör ett mindre hot, och som finns längre ner på skalan 

över hur man rankar sina konkurrenter. De ses som en enklare och smidigare 

samarbetspartner och utgör ett mindre hot i form av t.ex. personalförvärv. Oftast är dock 

företag som ses som mindre hot, mindre företag vilket gör att samarbetet aldrig kan nå sin 

fulla potential. Om företagen istället vågade bortse från sin rädsla kan de inse att deras värsta 

konkurrent också kan vara deras bästa samarbetspartner. I och med ett samarbete med ett 

större företag tillsammans med ett gemensamt förtroende skapa ett värdefullt kunskapsbyte 

mellan företagen vilket kan ge företagen ett större värde än vid ett samarbete med ett mindre. 

Detta kan i slutändan stärka företagens sociala bindningar som skrivits om i teorin 

(Håkansson och Snehota, 1995). Ett återkommande resonemang från samtliga tjänsteföretagen 

(T1, T2 och T3) är dock att man gärna samarbetar med företag av kompletterande karaktär, 

men sällan med direkta konkurrenter som arbetar med exakt samma sak. T3 påpekar att även 

kunden drar nytta av de samarbeten som har en kompletterande karaktär, då de, som en 

förtydling av Walleys (2007) resonemang, får ta del av företags olika spetskompetenser, och 

en ”win-win-win”-situation då skapas. 

 

 

6.3 COOPETITION 

 

Att samarbeta med sina konkurrenter verkar överlag inte vara något hinder, dvs. så länge 

konkurrenten skiljer sig något på eller annat sätt. Samtliga företag i studien berättar att man 

ser möjligheter med ”coopetition”, dock blir dessa möjligheter mindre sannolika ju mer lika 
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företagen är i vad man erbjuder kunden. Både T1 och T3 nämner tidigt att man inte har några 

samarbeten med direkt konkurrerande företag och att man inte ser några större möjligheter till 

detta heller. T2 är något mer öppen inledningsvis och nämner att det finns många fördelar 

med att samarbete med konkurrerande företag, såsom tillgången till kompetens, att man kan 

dra lärdom av vandras kunskaper och erfarenheter, men påpekar dock att det krävs ett stort 

förtroende för att man våga visa upp sig för varandra, och de därför ibland hindras.  

Samtliga tjänsteföretag (T1, T2 och T3) berättar att det krävs att man bygger en stark relation 

mellan varandra för att man ska kunna samarbete med en konkurrent, och att man är allmänt 

ganska restriktiva i början. T1 nämner situationer där man är rädd att släppa in någon annan 

på banan då man riskerar att de plötsligt tar över. T1 menar därför att alla samarbeten sker 

med en viss försiktighet. Vidare poängterar T1 att många samarbeten nog hindras för att man 

är rädd att bli bortmanövrad av den andra partnern. Som Kwai-Sang et. al. (2008) skriver så är 

det kritiskt med ett gemensamt förtroende för byggandet av en framgångsrik coopetition 

vilket minskar risken för konflikter och skapar större mervärde för parterna. Man kan då 

utröna från detta uttalande att bristen på förtroende är en relevant faktor som påverkar 

företagens val till att inte använda sig av coopetition strategin. Som nämns senare är 

marknaden, framförallt lokalt i Umeå, inte tillräckligt stor för att alla företagen skall kunna 

skapa ett vinstmaximerande företag vilket kan vara en faktor till att företagens attityd till att 

förlita sig på konkurrerande företag försämras. Eftersom att marknaden är svår att påverka 

måste därför nya samarbetsformer utvecklas för att skapa en miljö som möjliggör ytterligare 

användning av coopetition. Även T2 berättar att man är restriktiva i sina samarbeten med 

konkurrenter, och sällan t.ex. hyr in personal i ledarpositioner, då man är rädd att visa upp 

alltför mycket utav företaget och vad man har att erbjuda. T2 berättar vidare att man istället 

försöker utnyttja andra som en resurs enbart, så att man inte riskerar att de snor åt sig av vad 

man själv har att erbjuda. T2 förklarar ytterligare och säger att ”många samarbeten uteblir då 

man är rädd att släppa in andra för några inpå sig, för man har ju sina affärshemligheter och 

egna ambitioner att växa, istället för att hjälpa andra att växa också”.  T2 drar även 

paralleller till att branschen är relativt ny och på frammarsch att man gärna då vill ligga längst 

fram själv. T3 bekräftar T2’s syn på varför samarbeten ofta uteblir då denne nämner att man 

personliga vill växa, bli starkare och skaffa en större bas att stå på och därför konkurrerar, 

istället för att låta andra hänga med. T3 tror vidare att storleken på kundunderlaget har en stor 

påverkar på hur attraktivt det är med samarbeten. T3 nämner att Umeås begränsade kundbas 

gör att man tvingas konkurrera istället för att samarbete, då de finns så få kunder att ”dela” på. 

P2 följer tjänsteföretagens linje och menar att många samarbeten är svåra att uppnå då det 

råder mycket protektionism inom branschen och att man gärna sitter och håller inne på allt 

man gör. För produktföretagen menar P2 att ledtiderna ofta bestämmer hur pass hemliga 

projekt är, då kortare projekt kan vara svåra att kopiera med att längre projekt på t.ex. 2-3 år 

måste hållas väldigt hemliga så att inte konkurrenterna hinner starta utveckling på eget håll. 

För att skapa en framgångsrik coopetition är det dock kritiskt att vara beredd att dela sin 

kunskap med den samarbetande parten (Kwai-Sang et. al. 2008). Detta kommer annars att 

påverka företagens förtroende för varandra och skapa konflikter som riskerar att förstöra 

samarbetet. Det är därför viktigt att skapa en gemensam företagskultur.  I en situation där 

företagskulturen förespråkar integritet och respekt så minskar rädslan för att det samarbetande 
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företaget skall på något sätt agera på ett icke respektfullt sätt, vilket ökar förtroendet mellan 

företagen och möjliggör för coopetition. 

Utöver att man inte vill visa upp så mycket vad man arbetar med så tror en majoritet av 

respondenterna i studien att många samarbeten hindras på grund av konkurrensen kring 

personal. T1 berättar att man kan vara rädd att släppa iväg folk på uppdrag hur som helst, då 

t.ex. en förlust av ett par nyckelpersoner inom en verksamhet kan knäcka den totalt. Även P1 

nämner risken med att förlora personal till andra företag som man samarbetar med, då dessa 

kanske har större ekonomiska muskler och kan erbjuda högre lön och mer förmåner.  T1 

nämner vidare dock att man tack vare sin storlek och position på marknaden kan klara av 

personalförluster på ett bättre sätt, men nämner samtidigt att mindre företag som bara tappar 

en eller två nyckelpersoner kan gå under till följd av detta. T1 berättar vidare att många 

företag vet om detta och det har blivit ett sätt att reglera marknaden åt olika håll, genom att 

t.ex. värva den lysande stjärnan inom ett mindre konsultföretag och på så sätt slå ut det 

företag eftersom de inte räknas som ett hot längre. Detta har enligt T1 medfört att vissa 

företag, speciellt inom storstadsregionerna där konkurrensen är än större, låter bli att certifiera 

sina anställda för att de då blir för attraktiva på marknaden. De väljer med andra ord att 

utbilda dem, men ger dem ingen certifiering. T1 beskriver situationen som kontraproduktiv 

men berättar att konkurrenssituationen utgör ett krig varje dag där man aldrig kan slå sig till 

ro. Även T2 nämner att storleken på företaget och vilket marknadsandel man har påverkar hur 

man ser på samarbeten med konkurrenter, då de har lättare att som ett stort företag samarbete 

med mindre företag, då de egentligen utgör något hot. Som tidigare skrivits så behöver 

företagen i ett coopetition samarbete ett effektivt kommunikationshanteringssystem för att 

kunna skapa en fungerande coopetition. (Kwai-Sang et. al., 2008) I och med uttalanden från 

berörda företag, som menar att den lokala marknaden inte är tillräckligt stor för alla verkande 

företag, så skapas det alltså färre större företag. För att kunna utveckla ett effektivt 

kommunikationshanteringssystem så krävs tillräckliga resurser. Vid en coopetition där ett 

större företag samarbetar med ett mindre företag kan detta skapa problem då det mindre av 

företagen inte har tillräckliga resurser för att möta den efterfrågan på relevant information 

eller dylikt, det större företaget kräver. Detta kan i slutändan skapa missförståenden mellan 

parterna och i sin tur skapa konflikter som riskerar att förstöra samarbetet. Möjligen kan det 

alltså vara större chans att ha en framgångsrikt coopetition med ett större företag med mer 

resurser. Detta hindras dock av det bristande förtroendet företagen skapar i och med 

marknadens storlek vilket istället ökar företagens vilja att samarbeta med mindre företag. 

T2’s resonemang är i linje med vad T1 resonerar kring om samarbeten, där företagen ofta 

rangordnar sina konkurrenter och att man där ser samarbeten med företag längre ner på listan 

som mycket enklare samarbeten. T1 menar även att större företag med större leveransförmåga 

ser mindre anledning att ta in andra som hjälp, medans mindre företag kanske är tvingade att 

samarbeta för att överleva. Även P1 är inne på spåret kring vikten av företagens storlek och 

position där man ser större risker att tappa personal när man samarbetar med större företag 

med större ekonomiska muskler. I ett kortare samarbete är detta troligtvis vanligt men som 

tidigare skrivits är ett långsiktigt engagemang en kritisk faktor för en fungerande coopetition 

(Kwai-Sang et. al. 2008 & Zineldin, 2004). Om företagen istället bestämmer sig för att skapa 
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ett längre samarbete så kan detta problem undvikas, det ena företaget ser då troligtvis ingen 

anledning att erbjuda en anställd på det andra företaget en högre lön etc. för att värva denne 

till sitt företag. Detta på grund av att ett längre samarbete kräver att företagen allokerar 

gemensamma resurser vilket gör att företaget har tillgång till den personal den vill åt utan att 

behöva förvärva den från det andra företaget. Detta kan utöver detta ha en positiv påverkan på 

företagets relation och gemensamma förtroende. Även T3 berättar om risken att tappa 

personal till konkurrenter till följd av samarbeten, men nämner att de personligen klarat sig 

ifrån detta tack vare den organisationsstruktur som företaget har, med delägarskap och 

bonussystem. P1 har ett liknande upplägg där de anställdas löner baseras på företagets 

intäkter, vilket respondenten tror är en anledning till varför man inte har samma rädsla av att 

förlora personal via samarbeten eller uthyrning. 

Trots de olika hinder och svårigheter som samarbeten med konkurrenter utgör så ser samtliga 

företag i studien även stora möjligheter. T1, T2 och T3 berättar samtliga om situationer där 

man stillsammans med konkurrenter ser samarbetsmöjligheter för att åta sig större uppdrag 

som man annars inte skulle klara av, och T1 menar att detta kan vara ett sätt att slå bort andra 

konkurrenter. Med andra ord kan man här utnyttja samarbetsmöjligheter med vissa 

konkurrenter för att slå borta andra. T2 beskriver denna situation som en av de starkaste 

anledningarna man ser till att samarbeta med konkurrerande företag, att t.ex. ta över en 

storkunds hela IT-system eller liknande, vilket även de går i linje med T1’s resonemang. T2 

berättar vidare att man genom konkurrens sporras att utvecklas och att samarbeten mellan 

konkurrenter sedan gör att man kan ta del av en större summa än vad som funnits utan 

konkurrens och samarbete, likt Chin, Chan och Lams (2008) resonemang om att skapa en 

större ”kaka” att dela på. T1 öppnar även för vissa andra samarbeten med direkt 

konkurrerande företag, förutom att ta sig an större uppdrag. Man nämner bland annat att man 

tidigare samarbetat med konkurrenter inom personalutbildning, där man delar på kostnaden av 

att flyga in ett utbildningsföretag som man båda tar del av. T1 är dock snabb att påpeka att 

man fortfarande är något restriktiva kring detta, då man gärna skaffar sig ett eget 

kompetensförsprång. Som Bengtsson och Kock (1999) skriver behöver inte coopetition 

innebära ett ekonomiskt utbyte utan kan istället innefatta ett icke-ekonomiskt utbyte. Ett av 

produktföretagen i undersökningen berättar om ett attraktivt samarbete där de konkurrerande 

företagen tillåter de båda företagen att testa varandras produkter för att sedan få feedback. 

Denna typ av samarbete kan ses som ett alternativ till de vanliga samarbetena. I detta 

samarbete kan ett mervärde skapas genom att båda företagen kan utveckla bättre produkter 

och genom detta öka sin kundbas och vinst. Detta kräver dock ett stort förtroende mellan 

företagen vilket kan mynnas ur att företagen skapar formella avtal om långsiktiga 

samarbetsplaner. Givetvis kan denna typ av samarbete också vara svårt vid företag som har 

liknande verksamheter eller tjänsteföretag men istället kan de i dessa fall vara relevant att 

skapa samarbeten där de som tidigare skrivits, till exempel gemensam utbildning av personal 

etc. Ett sådant samarbete kan skapa värde för företagen genom att de får välutbildad personal 

samtidigt som att konkurrensvillkoren förblir oförändrad. Det är alltså fortfarande vad du kan 

erbjuda som företagen konkurrerar med men där kundnyttan ökar på grund av att det 

företagen kan erbjuda håller en högre kvalité. Detta kan kanske vara till större fördel för 

mindre företag men troligtvis något som även större företag skulle ha nytta av. 
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Även om samtliga respondenter är överens om möjligheterna för samarbeten med 

konkurrerande företag, menar man att det främst är samarbeten med konkurrenter som 

kompletterar företagens erbjudande som är intressanta och aktuella, snarare än samarbeten 

med direkta konkurrenter. Alla tre tjänsteföretagen (T1, T2 och T3) nämner ”win-win”-

situationer där man tillsammans med ett kompletterande företag (t.ex. konsult tillsammans 

med produktleverantör) skapar ett effektivt samarbete där båda använder sina 

spetskompetenser för att hjälpa varandra och sig själva. Därmed håller man även en viss 

distans till varandras kundbas och rädslan för att bli bortmanövrerad minskar. T3 påpekar att 

även kunden drar nytta av dessa situationer, då man samlar spetskompetenser från två eller 

fler olika företag. T1 menar att samarbeten med företag där man är tydliga att klargöra 

varandras roller är att föredra. Även P2 menar att det är viktigt att specificera vad respektive 

part är ansvarig för om ett samarbete med en konkurrent ska fungera. Det är alltså viktigt med 

en tydlig rollfördelning. Som Kwai-Sang et. al. (2008) skriver så är det viktigt för företagen i 

coopetition att utröna företagens styrkor och svagheter, utöver detta är det då viktigt att 

företagen använder sina styrkor istället för att konkurrera med sina svagheter. Med detta vill 

sägas att det kan vara av större värde att komplettera sina svagheter med kompetens och 

resurser från samarbetande företag och på så sätt främja samarbetet.  T2 förklarar att man i 

början helst ser samarbeten där man visar upp så lite som möjligt av sig själv och snarare 

utnyttjar de andra som en resurs, men att de oftast krävs att man bygger en stark relation för 

att man ska kunna ha ett samarbete djupare än så. Även P2 nämner att man ibland skriver 

samarbeten där den andra partnern ”inte har någon speciell insats i projektet som helhet, utan 

bara utför ett arbete”. T3 berättar även om situationer där man inledningsvis konkurrerar om 

ett uppdrag, som man sedan delar upp och samarbetar kring då man besitter olika 

spetskompetenser som är av intresse för kunden. Även T1 nämner ett liknande exempel där 

t.ex. Företag A och Företag B först konkurrerar om ett stort uppdrag, som sedan Företag A 

vinner och de i sin tur skriver ett samarbetskontrakt med Företag B för att kunna leverera det 

kunden vill ha. På så vis menar T1 att samarbetssituationer mellan konkurrerande företag kan 

uppstå. 

Utöver skillnader i kompetens nämner även T1 att man mycket väl samarbetar med företag 

som skiljer sig i fråga om andra aspekter, som t.ex. inriktning eller geografisk position. Till 

exempel nämner T1 att man gärna skulle samarbete med direkt konkurrerande företag i andra 

städer där man själva inte är verksamma.  

På senare tid har även T1 och T2 märkt av en ny trend där vissa produktleverantörer 

uppmärksammat möjligheterna med att även sköta konsultbiten, vilket gör att man går från att 

vara enbart samarbetspartners till att konkurrera också. Både T1 och T2 nämner dessa 

situationer som speciella, då man gärna inte vill ta en ”fight” med företaget för att på så sätt 

bränna sina broar helt. 
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7. SLUTSATSER 
 

I detta kapitel presenterar vi de slutsatser som dragits efter analys av empirin gjorts. Vi 

redogör för de upptäckter som gjorts och ger svar på den problemställning som ligger till 

grund för studien. 

 

7.1 SLUTSATSER 

 

Bristen på tidigare forskning inom vårt valda område ledde oss till följande 

problemformulering och syfte: 

 

Problemformulering: Vad är det som hindrar och/eller främjar samarbeten mellan 

konkurrerande företag? 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som 

avgör varför företag väljer att samarbeta eller inte samarbeta med 

företag som de även konkurrerar med. Genom att undersöka detta 

kan förhoppningsvis slutsatser dras för att visa varför 

”coopetition” främjas eller begränsas (och då påvisa hur detta 

kan utvecklas för att skapa fler möjligheter för samarbeten i 

framtiden). 

 

Nedan följer de slutsatser vi dragit utifrån den analys som gjorts avseende vår 

problemformulering och syfte: 

 

Hinder 

- Förtroende 

Bristen på förtroende är en återkommande aspekt för varför samarbeten hindras. 

Flertalet respondenter nämner rädslan att bli bortmanövrad eller att man riskerar att 

t.ex. tappa personal eller affärshemligheter till konkurrenter genom samarbeten och 

därmed tappa mark på marknaden. 

 

- Begränsad kundbas 

Även storleken på marknaden har setts som ett hinder då den begränsade kundbasen 

gör att man snarare tvingas konkurrera än att samarbeta. Företagen tänker på sig 

själv och försöker växa och skaffa sig en egen gedigen kundbas, snarare än att låta 

andra hänga på detta tåg. 
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- Direkt konkurrent 

Ett stort hinder för samarbeten mellan konkurrerande företag, framförallt inom 

tjänstesektorn, infinner sig då verksamheterna är för lika. Man ser då inte lika många 

fördelar med samarbeten och de kan därför ofta utebli. Dock finns det tillfällen som 

nämns när direkta konkurrenter samarbetar för att ta sig an andra konkurrenter, eller 

då man anser att samarbetspartnern inte är ett hot mot dem själv. 

 

- Personal 

I linje med tidigare resonemang kring personal så finns det en överhängande risk, 

speciellt för tjänsteföretag där kompetens är en vital aspekt, att förlora personal till 

konkurrenter och man därför är försiktiga med att visa upp vad man har. Den 

kompetens som krävs inom IT-branschen är även den speciell och det finns tecken på 

brist på kompetent personal inom området vilket ytterligare hindrar samarbeten 

mellan konkurrerande företag. På vissa håll har man gått så långt att man medvetet 

undviker att certifiera utbildat folk för att de då blir för attraktiva på marknaden. 

 

Stöd 

- Kompletterande ansvarsområden 

Det tydligaste stödet för samarbeten mellan konkurrerande företag ser vi i 

möjligheterna att komplettera varandra, i form av kompetens, produkter, utveckling, 

produktion, etc. En majoritet av respondenterna påpekar att de attraktivaste 

samarbetssituationerna är när man tillsammans kan komplettera varandra för att 

skapa ett större och bättre slutresultat (och även större kundnytta, vilket ger en ”win-

win-win”-situation). Att t.ex. kunna åta sig vissa uppdrag som man annars inte skulle 

kunna är en annan aspekt, och att kunna bredda sin kundbas genom nya samarbeten 

är en ytterligare. Samarbeten av kompletterande karaktär skapar mindre friktion 

mellan företagen och förtroendet känns överlag starkare när man snarare bidrar med 

olika spetskompetenser för att utföra något, än att båda konkurrerar med samma. 

 

- Tydlig rollfördelning 

Utifrån tidigare diskussion kring förtroende, direkta konkurrenter och kompletterande 

ansvarsområden så finner vi att man genom en tydligare rollfördelning och diskussion 

kring vilka ansvarsområden olika parter har, kan uppnå ett mer framgångsrikt 

samarbete. Om man tydligt klargör vem som ska göra vad, vem som är ansvarig för 

vad så kan man till en större utsträckning undvika konflikter, och t.ex. då att den ena 

partnern försöker ta över ett uppdrag helt. Som nämnts i analysen så gick konflikten i 

ett samarbete så långt att kunden själv till slut fick gå in och bestämma vad båda 
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parter skulle göra, och genom att tidigt fastställa dessa roller och ansvarsområden 

kan man skapa ett bättre samarbete. 

 

- Större uppdrag 

En majoritet av respondenterna ser även stora möjligheter med att ta sig an större 

uppdrag som följd av ett samarbete. En av respondenterna nämner de som det mest 

attraktiva samarbetet att kunna ta över t.ex. en hel banks IT-system tack vare detta. 

Därmed kan möjligheter till att åta sig uppdrag man på egen hand inte skulle klarat 

av ses som ett främjande orsak till varför samarbeten uppstår mellan konkurrenter. 

 

- Ta sig an större konkurrenter 

I linje med föregående resonemang kring möjligheterna att ta sig an större uppdrag, 

ger samarbeten mellan konkurrenter även möjligheter att ta sig an andra större 

konkurrenter. T.ex. kan företag A och företag B tillsammans samarbeta för att ta sig 

an företag C i konkurrens om ett och samma uppdrag. 

 

 

7.2 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

 

Under tiden som studien genomförts har det uppkommit en rad frågor och problem som skulle 

vara av intresse att vidare forska kring. Vi presenterar här ett urval utav dessa: 

Skillnaden mellan storstadsregioner och mindre städer (såsom Umeå har benämnts av 

respondenterna) har varit ett återkommande perspektiv när respondenterna diskuterat 

konkurrens och samarbetssituationer. Huruvida storleken på kundbasen, konkurrensen kring 

personal, etc. påverkar företagens situationer och hur det skiljer sig beroende på storleken på 

staden finner vi intressant att vidare undersöka. 

Vidare tror vi att förtroende och rollfördelning, som varit ett återkommande dilemma, kan 

ytterligare undersökas för att påvisa tydligare hur företagen ser på samarbetsmöjligheter med 

konkurrerande företag. 

Slutligen tror vi att det hade varit av intresse att undersöka hur företagskultur och 

företagsstruktur påverkar samarbetsmöjligheterna. I vår studie nämns både 

organisationsstrukturen och själva företagsklimatet och värderingarna inom företaget som 

faktorer som påverkar hur pass benägna man är att samarbeta med konkurrerande företag. 
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8. SANNINGSKRITERIER 
 

I detta kapitel redogör vi för de sanningskriterier som behandlar studiens kvalitet, vilket 

inkluderar trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, möjlighet att styrka och 

bekräfta samt även äkthet. 

 

För den kvalitativa forskningen föreslås två grundläggande kriterier för att bedöma en 

undersökning, trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 2005, p.306). Guba och Lincoln (i 

Bryman & Bell, 2005, p.306-307) menar att en direkt tillämpning av de traditionella 

kriterierna reliabilitet och validitet förutsätter möjligheten att komma fram till en enda bild av 

den sociala verkligheten, vilket skiljer sig från följande kriterier där möjligheten till flera 

hållbara beskrivningar av denna verklighet existerar.  

 

8.1 TROVÄRDIGHET 

 

Trovärdigheten består i sin tur av fyra delkriterier, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och möjlighet att styrka och bekräfta (Bryman & Bell, 2005, p.306). 

 

8.1.1 TILLFÖRLITLIGHET 

 

Då det finns utrymme för många olika beskrivningar av en social verklighet så är det den 

trovärdigheten i den beskrivning forskaren kommer fram till i sin forskning som avgör hur 

pass acceptabel den är i andras ögon. Att skapa en högre tillförlitlighet för resultatet kan göras 

genom att säkerställa att regler och normer kring forskningen följs och att forskaren 

rapporterar resultatet till de personer som studerats för att bekräfta att forskaren uppfattat 

deras verklighet på ett korrekt sätt. Genom en följa den manual för uppsatsarbete som finns 

framtagen har vi utfört vår forskning enligt de regler som finns att tillgå. Vidare har vi ämnat 

säkerhetsställa en högre tillförlitlighet i studien genom att använda oss av 

respondentvalidering, vilket innebär att resultatet rapporteras till respondenterna för 

ytterligare bekräftelse. (Bryman & Bell, 2005, p.307) 

 

8.1.2 ÖVERFÖRBARHET 

 

Överförbarheten i en studie bedömer huruvida resultatet ”håller streck även i någon annan 

kontext eller situation, eller i samma kontext vid en senare tidpunkt” (Bryman & Bell, 2005, 

p.307) Guba och Lincoln (i Bryman & Bell, 2005, p.307) menar dock att det för kvalitativ 

forskning är mer intressant att förse en redogörelse eller tät beskrivning av de detaljer som 

ingår för att på så sätt ge andra personer en databas utifrån vilket de kan bedöma 
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överförbarheten av resultatet till andra miljöer. (Bryman & Bell, 2005, p.307) Vi har inte för 

avsikt att med denna studie påvisa resultatet som kan generaliseras över IT-branschen eller 

branscher i övrigt, utan vill snarare förse forskning med ytterligare förståelse och 

beskrivningar av hur konkurrerande företag ser på samarbetsaspekten. 

 

8.1.3 PÅLITLIGHET 

 

Likt reliabiliteten inom kvantitativ forskning används begreppet pålitlighet som ett kriterium 

för att bedöma en studies trovärdighet, då man säkerställer att en fullständig redogörelse av 

alla faser i forskningsprocessen finns att tillgå. Vidare kan kolleger eller andra personer i ens 

närhet agera ”revisorer” och granska och bedöma den forskning som utförs, för att på så sätt 

förbättra pålitligheten. (Bryman & Bell, 2005, p.307) Vi menar att vi med hjälp av vår 

handledares återkommande granskningar av vår studie erhållet en hög pålitlighet, som även 

ytterligare granskats av andra personer som för närvarande skriver sin egen uppsats. 

 

8.1.4 MÖJLIGHETEN ATT STYRKA OCH BEKRÄFTA 

 

Möjligheten att styrka och bekräfta behandlar objektiviteten i forskningen, där man försöker 

säkerställa att forskaren agerat i god tro i avseende av detta. Viktigt för detta kriterium är att 

de framgår klart och tydligt att forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar eller 

teoretiskt inriktning påverka utförandet och slutsatser av en undersökning. (Bryman & Bell, 

2005, p.307-308) Vi har genom att redovisa den förförståelse som ligger till grund för studien, 

samt genom att transkribera intervjuerna till fullo försökt styrka att vi agerat i god tro. Vi har 

även avsett att hela tiden koppla de olika delarna till studiens problem och syfte och på så sätt 

hålla rätt kurs. 

 

8.2 ÄKTHET 

 

Resultatet i studien kan även bedömas efter dess äkthet, eller autenticitet, vilket undersöker 

hur pass rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som framkommit i undersökningen. 

(Bryman & Bell, 2005, p.308-309) Genom introduktionsbrevet och den första muntliga 

kontakten med företagen har vi intervjuat den person som ansetts bäst lämpad att svara på 

dessa frågor, vilket gett oss goda och rikliga svar. Vidare så kan det vara svårt att 

säkerhetsställa i vilken omfattning denna bild anses riktigt, men vi anser att vi genom 

kontakter med företagen och ansvariga inom InfoTech arbetat för att nå en hög äkthet. 
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APPENDIX 

 
BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 

 

ALLMÄN INFORMATION 

1. Kort beskrivning av verksamheten 

2. Dina arbetsuppgifter/ansvarsområden 

 

KONKURRENS 

3. Hur ser er konkurrenssituation ut i dagsläget? Berätta! 

 

Frågor vid behov: 

4. Vem/vilka konkurrerar ni med? Hur konkurrerar ni? Marknad? Personal? 

Leverantörer? 

5. Hur påverkas ni av er konkurrenssituation? 

6. Hur gynnas ni av konkurrens? 

7. Vilka problem uppkommer vid konkurrens? 

 

SAMARBETE 

8. Hur ser er samarbetssituation ut i dagsläget? Berätta! 

 

Frågor vid behov: 

9. Vilka samarbeten har ni med konkurrerande företag? 

10. Har ni tidigare samarbetat med konkurrerande företag? 

11. Hur fungerade dessa samarbeten?  

- Varför började ni samarbeta? 

- Vilka problem uppstod? 

- För- och nackdelar? 

12. Hur kan ert företag gynnas av ett samarbete? 

13. Hur kan ert företag ”skadas” av ett samarbete? 

14. Vilka samarbetsmöjligheter ser ni med konkurrerande företag? 

15. Varför utnyttjas inte dessa möjligheter? 

16. Hur skulle ett attraktivt samarbete för er se ut? 

- Hur skulle ni kunna gynnas av det? 

- Vilka problem finns med detta? 

- Varför är detta inte möjligt i dagsläget? 
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COOPETITION 

17. Hur tror ni att ert företag kan gynnas av att konkurrera och samarbeta 

samtidigt? 

18. Vad anser ni att det finns för problem med att konkurrera och samarbeta 

samtidigt? 


