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Abstract 

This thesis revolves around co-opetition and boundary spanning activities with IETF 

(Internet Engineering Task Force) as research case. The main objective is to through 

qualitative interviews and a passive observation of email conversations explore how the 

participants of IETF experience and is affected by a double membership where they 

sometimes are cooperating with their competitors. Theories states that boundary 

spanning activities can create role conflicts for these participants when different role-

senders, IETF and the employer, send incompatible expectations. We also believe that 

this can have a negative impact on discussions and the standard development process, 

which is why we are conducting the passive observations mentioned above. 

The result shows that the environment of co-opetition is a contributing factor to role-

conflicts. These conflicts appear when participants are forced to choose between the 

role as an employee and the role as an IETF participant. Further the result indicates that 

a conflict only occurs when the employer tries to push an agenda that contradicts to 

IETF’s. We also interpret that participants in IETF who are representing organizations 

with formal structure and clear guidelines are at greater risk to experience role conflicts. 

This formal structure creates a greater distinction between two roles unlike participants 

who are working for employers with less formal structures and guidelines, where the 

role as the employee and participant in IETF are linked together.    
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Sammanfattning 

Uppsatsen kretsar kring co-opetition och gränsöverskridande arbetskontexter med den 

standardsättande organisationen IETF (Internet Engineering Task Force) som case. 

Fokus ligger på hur den situation deltagarna i IETF befinner sig i, nämligen co-

opetition, kan skapa rollkonflikter. Deltagarna ska representera sig själv inom IETF, 

men är där på uppdrag av sin arbetsgivare. Ibland kan dessa två rollsändare, 

arbetsgivare och IETF, ha oförenliga förväntningar vilket kan skapa rollkonflikter för 

deltagarna. Påverkar dessa rollkonflikter, med co-opetition som kontext, sedan 

standarderna och diskussionerna i IETF.  

Detta undersöks framförallt genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer, men också 

genom en passiv observation av konversationer i olika arbetsgrupper inom IETF. Vidare 

genomförs också en kategoriserande enkätundersökning med fokus på stressbeteende 

hos intervjudeltagarna. Stress kan nämligen vara en bieffekt av rollkonflikter. 

Intervjuerna genomfördes på sex individer, den passiva observationen på tolv stycken 

standarddiskussioner och enkäten på de sex intervjudeltagarna. Det bör nämnas att 

enkäten, vars syfte att kategorisera intervjudeltagarna, inte uppfyllde sitt mål då endast 

fyra av dessa valde att delta. Resultatet från enkäterna, som inte tydde på stress, finns 

dock fortfarande kvar som underlag för diskussion. 

Resultaten från undersökningarna visade att co-opetition är en bidragande faktor till 

rollkonflikter, som en följd av intressekonflikter. Dessa intressekonflikter skapar endast 

rollkonflikter när deltagaren tvingas välja mellan rollen som företagsrepresentant eller 

rollen som IETF deltagare. Detta kräver också att företaget försöker föra en agenda som 

går emot IETF’s principer, att skapa standarder som för utvecklingen framåt och inte 

enbart till förmån för ett företag. Det är här deltagaren måste välja vilken roll som ska 

antas och därmed skapa en potentiell rollkonflikt. Vi tolkar det också som att deltagare 

från organisationer med formell struktur och tydliga riktlinjer till sina anställda löper 

större risk för rollkonflikter vid en intressekonflikt. Dessa får nämligen en tydligare 

distinktion mellan arbetsgivare och IETF vilket indirekt skapar två olika roller som 

deltagaren kan anta.  

Vi lyckades inte identifiera hur dessa rollkonflikter påverkar deltagarna på individuell 

nivå och inte heller några tydliga mönster om det påverkar standardskapandet i sig. 

Däremot kan de intressekonflikter som då och då förekommer påverka 

standardskapandets process negativt och leda till frustration. Den privata sektorns 

deltagande i IETF kan kanske ses som någonting negativt på grund av ovan nämnda 

rollkonflikter. Så är inte fallet, då företagens engagemang många gånger driver 

kvaliteten på standarderna till sin spets eftersom de innehar viktiga operationella och 

produktrelaterade kunskaper. 

 

Nyckelord: co-opetition, gränsöverskridande arbetskontexter, roller, rollkonflikter, 

inter-role conflict, inter-sender conflict, beslutsmodeller. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras valet av ämnet för att sedan redogöra för tre teoretiska 

områden som kommer genomsyra vårt arbete. Sedan redogör vi för tidigare forskning 

inom området innan vi kommer in på vår problemdiskussion som mynnar ut i tre 

problemformuleringar. Därefter introduceras arbetets syfte. 

1.1  Val av ämne 
Vid begynnelsen av denna uppsats var vi skribenter inställda på att undersöka hur olika 

OpenSource lösningar kunde implementeras och spara pengar i den offentliga sektorn, 

efter att diskuterat detta närmare med olika forskare vid Umeå Universitet flyttades 

valet mot co-opetition, då ämnet i sig inte var lika utforskat som OpenSource projekt är. 

Den huvudsakliga inspirationen kom från en forskningsgrupp vid Umeå Universitet som 

studerar gränsöverskridande arbetskontexter i co-opetition. Valet blev att fokusera på 

hur en miljö som IETF, präglas av co-opetition kan komma att påverka deltagarnas 

roller då det råder motstridiga krav och förväntningar i dessa gränsöverskridande 

arbetskontexter. Det komplexa ligger i deltagarnas dubbla organisationstillhörighet 

vilket vi tror kan komma att påverka deras deltagande. Detta då det antas förekomma 

inbyggda spänningar i form av rollkonflikter eftersom deltagarna hoppar mellan olika 

roller. När vi säger hoppa mellan roller menar vi att individerna kan samarbeta inom 

IETF samtidigt som de i sitt arbetsliv (exempelvis som anställd på Nokia eller Ericsson) 

kan komma att konkurrera med andra medlemmar inom IETF. 

1.2 Problembakgrund 

1.2.1  Interorganisatoriska relationer (IOR) 
Inom IETF samarbetar deltagare som representerar olika företag, dessa företag 

konkurrerar i många fall utanför IETF om samma kunder och marknad, vilket är en 

form av co-opetition. Co-opetition är en typ av interorganisatorisk relation, alltså 

relationer som sträcker sig utanför den egna organisationen och under de två senaste 

decennierna har forskningen kring IOR som exempelvis strategiska allianser, joint-

ventures och sociala nätverksanalyser exploderat (Kheler, 2004, p. 2).  

Fram till 60-talet hade forskning kring organisationsteori fokuserat på interna relationer, 

men under 1960-talet ändrades fokus till externa relationer. Utvecklingen skedde i takt 

med att företagens uppmärksamhet förflyttades mot att kontrollera externa fenomen som 

resurser och vilka möjligheter de hade att minska osäkerheten i en allt mer dynamisk 

värld (Whetten, 1981, p. 1-2).  

De dominerande skälen till att upprätta olika former av IOR har varit upphandlingar av 

anläggningar, material, produkter, eller intäkter för att säkerställa organisatorisk 

överlevnad (Galaskiewicz, 1985; Whetten, 1981). I takt med utvecklingen av nya 

teknologier och ICT har växt, har också co-opetition där företag samarbetar och 

konkurrerar också ökat (Loebbecke & Van Fenema, 1998, p. 1633-1634) 

Uttrycket co-opetition myntades under 80-talet av Raymond Noorda, grundare av 

Novell och syftar till när ett eller flera företag samarbetar inom ett område och 

konkurrerar inom ett annat. Ett incitament för dessa samarbeten är när företag 

identifierar möjligheter att effektivisera sin värdekedja (både ner- och uppströms). 

Exempelvis inom FoU, gemensam marknadsföring, långsiktiga outsourcingsavtal eller 

kompetensutveckling. Co-opetition är inte unikt för tekniska standardorganisationer 
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utan är ett globalt fenomen, till exempel sker 50 % av olika globala samarbeten idag 

mellan konkurrenter (Luo, 2007, p. 131-132). 

Brandenburger och Nalebuff (1996) menar i sin bok om co-opetition att det kombinerar 

det bästa från konkurrens och samarbete till en ny dynamik som inte bara kan öka 

vinsterna utan skapar en möjlighet att modulera affärsklimatet till din egen fördel. 

Hamel (1991) nämner också co-opetition som en metod för företag att inte enbart ta del 

av varandras kunskap utan är också en chans att använda kunskapen (p. 84). 

En aktivitet som sker i co-opetition är kunskapsdelning mellan konkurrenter (Tsai, 

2002, p. 180), vilket förekommer mellan IETF och andra företag och institutioner. 

Samarbetet innebär att företag delar kunskap mellan varandra då de strävar efter 

gemensamma intressen medan konkurrensen utgörs av att de försöker använda den 

delade kunskapen för att uppnå egna vinningar i syfte att slå ut sina så kallade partners 

(Khanna et al, 1998). Vi kommer nu att redogöra för de interpersonella relationerna då 

man i en co-opetition antas inneha flera olika roller.  

1.2.2  Interpersonella relationer  
Som nämnt tidigare är co-opetition vanligt förekommande inom tekniska 

standardorganisationer. En sådan organisation är Internet Enginering Task Force 

(IETF). IETF drivs av frivilliga experter som genom grov konsensus och diskussioner 

via mail-konversationer tar fram standarder för internetutvecklingen. I och med att 

medlemmarna deltar frivilligt och i många fall kan anses som experter inom sitt område 

har individerna också uppdrag och jobb utöver deltagandet i IETF. Individerna antas 

därmed samarbeta på individnivå inom IETF för att utveckla standarder samtidigt som 

dessa individer i andra situationer kan konkurrera med varandra på organisationsnivå till 

följd av deras organisationstillhörighet. Kontexten utifrån denna co-opetition miljö 

inom IETF, när deltagarna hoppar mellan rollen som företagsrepresentant och 

samarbetande kollega, tror vi kan komma att påverka deras roller.   

Att arbeta i den här typen av miljö, där individer innehar flera olika roller samtidigt, kan 

skapa så kallade rollkonflikter (Kahn et al., 1964, p. 20). Inom IETF samarbetar 

individer som vanligtvis att representera andra företag och organisationer som 

exempelvis Ericsson alternativt Nokia, vilket kan medföra att de i sitt arbetsliv kan 

hamna i konkurrenssituationer med varandra.  Detta avspeglar sig i den så kallade inter-

role konflikten där medlemskap i en organisation står i konflikt med ett annat 

medlemskap på grund av motstridiga förväntningar. I det här fallet kan individerna 

pendla mellan rollen som kollega och rollen som konkurrent vilket kan skapa 

rollkonflikter då de möter olika förväntningar som i extrema fall kan vara helt omöjliga 

att förena (Kahn et al., 1964, p. 19). Individer som innehar olika roller på en och samma 

gång beklagar sig ofta över detta då rollkonflikter medför negativa konsekvenser som 

frustration. (Kahn et al., 1964, p. 65)  

1.2.3  Tidigare Forskning 

Då dagens arbetsmiljö är allt mer karaktäriserad av gränsöverskridande arbetskontexter 

där motstridiga krav och förväntningar existerar, krävs en bättre förståelse av hur 

individer tenderar att agera och hur de påverkas när de ställs inför dessa motstridigheter 

då man rör sig mellan olika organisationer och därmed olika roller. (Marchington et al., 

2005) Trots ett växande intresse av co-opetition (Zineldin, 2004) har vi inte lyckats 

finna någon tidigare forskning på området som berör co-opetition, rollkonflikter och 

beslutsprocesser tillsammans, varken på organisations- eller individnivå. Den här 
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studien kommer därför att kretsa kring teorier om co-opetition, individers rollkonflikter 

och beslutsprocesser för att bidra med kunskap till området.  

 

Forskning som är relevant för detta arbete är Maria Bengtssons och Sören Kocks studie 

”Tension in Co-opetition” från 2001. Den ena författaren, Maria Bengtsson 

representerar Umeå Universitet och studien fokuserar på spänningar inom co-opetition. 

Rollkonflikter och rolltvetydighet är centrala begrepp i studien. De visar hur 

användningen av rollteori kan vara givande för förståelse om de inbyggda spänningar 

som förekommer inom co-opetition. De menar att individer inte kan samarbeta och 

konkurrera med varandra på samma gång. Författarna menar nämligen att 

rolltvetydighet kan förklara ”inter-sender”, ”inter-role” och ”intra-sender” konflikter 

och att alla dessa konflikter existerar på individnivå inom organisationer snarare än i 

relationen mellan två konkurrenter.  

 

En annan forskare som belyst co-opetition är Anna Greta Nyström från Finland. Hennes 

studie ”Understanding Change Processes in Business Networks” utgör en avhandling 

från 2008 där hon analyserar betydelsen av co-opetition och hur olika aktörer tenderar 

att samarbeta och konkurrera inom samma nätverk. Fallstudien är gjord på den finska 

telekommunikationsbranschen mellan åren 1985 och 2005. Hon belyser vissa aspekter 

som är av relevans för vår studie, bland annat diskuterar hon rollens och positionens 

betydelse för individen inom dynamiska nätverk. Hon kommer fram till att antingen 

används roller för att skapa strukturer eller så skapar individens position själva rollen. 

Den här avhandlingen har väglett oss i val av teorier och inspirerat oss vad gäller 

kunskapssyn.  

 

En tredje källa som har varit inspirerande för denna uppsats är Nickerson & zur 

Muehlen´s arbete ”Defending the spirit of the web: conflicts in the internet standards 

process” från 2003. Dessa studerar standardiseringsprocessen och studien har bidragit 

till vårt arbete i utformandet av dokumentation av mail-konversationerna. Då vi inte är 

helt insatta i hur själva standardiseringsprocessen går till har Nickerson & zur Muehlen 

varit till stor hjälp för oss. De belyser hur individer inom standardskapandeprocessen 

arbetar i gränsöverskridande arbetskontexter där de ofta ställs inför motstridiga krav och 

förväntningar vilket utgör en central del i vårt arbete.  

1.3 Formulering av problemet 
Internet Engineering Task Force karaktäriseras av gränsöverskridande arbetskontexter 

där det sker interaktioner mellan deltagare från flera olika organisationer för att utveckla 

standarder. Detta innebär att arbetstagarna har dubbelt medlemskap där de ibland kan 

förväntas samarbeta med andra individer inom IETF samtidigt som de i andra 

situationer kan förväntas konkurrera med varandra när de representerar sin arbetsgivare. 

I sin tur kan det här skapa inbyggda spänningar och motstridiga förväntningar hos 

deltagande individer vilket kan leda till rollkonflikter. Vi vill undersöka individerna 

inom IETF och deras erfarenheter och upplevelser vad gäller dubbel 

organisationstillhörighet och utreda om denna miljö som präglas av co-opetition skapar 

rollkonflikter och påverkar standardskapandet.  

Deltagarna i IETF förväntas samarbeta med varandra som privatpersoner, men kan i sitt 

professionella arbetsliv hamna i konkurrerande situationer på grund av 

organisationstillhörighet vilket leder oss till frågorna: 
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 Finns det tendenser till rollkonflikter inom IETF som beror på co-opetition? 

 

 Hur påverkas individernas roller av co-opetition?  

 

 I sådana fall, hur påverkar co-opetition och rollkonflikterna 

standardskapandet samt diskussionerna inom IETF? 

1.4 Syfte  
Tidigare forskning har inte undersökt sambanden mellan co-opetition, rollkonflikter och 

beslut. Studiens syfte är således att öka förståelsen och utgöra en fas för 

kunskapsutvecklingen kring hur en miljö som präglas av co-opetition påverkar 

individernas roller och om det får en effekt på standardskapandet. Vårt mål är att denna 

kunskap ska vara till nytta för forskare som studerar detta område men också för 

organisationer som ämnar engagera sig i liknande arbetskontexter. 
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2. Case Kontext 
Här presenteras standarder rent generellt, standardorganisationen IETF och vad IPv6 

är för något. Kapitlet ämnar ge läsaren en bättre förståelse om organisationen IETF 

eftersom det utgör caset. IPv6 är fenomenet som de specifika grupperna arbetar med 

där intervjupersoner och diskussioner är inhämtade och analyserade. Sist men inte 

minst nämner vi en tidigare studie på just standardområdet, nämligen Defending the 

spirit of the web, som har inspirerat oss i utformningen av dokumentationen av mail-

konversationerna.  

2.1  Standarder och Standardorganisationer 
Standarder har länge spelat en viktig roll i människans samhälle. I vår omvärld finns det 

flertalet människor som vet vad som är bäst för alla oss andra. Dessa självbestämmande 

experter försöker övertyga oss om hur mycket bättre det vore att om vi följde särskilda 

regler. Experterna utgör olika organisationer som till exempel Världsnaturfonden 

(WWF) och det Internationella Fotbollsförbundet (FIFA) etcetera. Dessa kan inte tvinga 

oss att följa standarderna men ofta lyckas de göra just detta. (Brunsson & Jacobsson, 

2000, p. 1) 

De flesta standardsättarna är privata sektorsorganisationer eller privata personer, men 

det finns även nationella standardorgan som exempelvis American National Institute 

(ANSI) och British Standard Institution (BSI). BSI grundades under det första årtiondet 

under 1900-talet, men har minskat allt mer i betydelse då internationella 

standardorganisationer har fått en mer betydande roll. Exempel på internationella 

organisationer är European Telecommunications Standards Institute (ETSI) och 

International Organisation for Standardization (ISO) som grundades efter andra 

världskriget. Dessa är privata organisationer och deras huvudsakliga aktiviteter 

finansieras av företag som tillhör kommittéer för utvecklingen av standarder av olika 

slag. (Brunsson & Jacobsson, 2000, p. 2)  

En teknisk standard kan definieras som en överenskommen specifikation för ett 

gemensamt sätt att kommunicera eller utföra handlingar (David & Greenstein 1990; 

Fomin et al. 2003, refererad i Nickerson & zur Muehlen 2006, p. 468). Bildandet av 

standarder involverar vanligtvis många olika parter som interagerar genom en mängd 

processer som möjliggör att institutioner, individer och program kan interagera på ett 

bättre sätt. (Nickerson & zur Muehlen, 2006, p. 468)  

Utvecklingen av standarder är speciellt viktiga för informationstekniken.  

Internetstandarder möjliggör sammanlänkning, interoperabilitet (Branscomb & Kahin, i 

Kahin & Abbate, 1995, p. 3), informationseffektivitet, samordning, förenkling och 

stordriftsfördelar (Brunsson & Jacobsson, 1998, p. 25), men även positiva 

nätverkseffekter (Nickerson & zur Muehlen, 2006, p. 468). Då flera nätverk kopplas 

ihop uppstår skalfördelar som innebär minskade transaktionskostnader för information 

medan interoperabilitet gör att flera produkter kan användas tillsammans som i sin tur 

kan skapa en positiv ekonomisk effekt. (Egyedi & Blind, 2008, p. 4)  

Standarder kan också vara strategiskt viktiga för företag som är beredda att investera 

väsentligt mycket i själva standardiseringsprocessen. Detta för att just deras lösning ska 

bli accepterad som en generell standard. Vissa stora företag deltar ofta i 

standardiseringskommittéer för att dels få godkännande för standarder som gynnar dem 

själva men också för att förhindra att någon annan standard blir accepterad då detta kan 

ge dem en konkurrensfördel. (Brunsson & Jacobsson, 2000, p. 9).  
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Vi har i den här studien valt att fokusera på en frivillig organisation som erbjuder ett 

forum för kollektivt beslutstagande med grov konsensus. De är också ett alternativ till 

standardiseringen som sker genom konkurrens eller genom regeringens reglering. 

Hursomhelst, den här organisationen har oftast inte någon formell makt att genomdriva 

deras rekommendationer. Vi pratar såklart om Internet Engineering Task Force (IETF). 

(Rysman & Simcoe, 2005, p. 2)  

2.2  IETF (Internet Engineering Task Force) 
IETF beskriver sig själva som en lös grupp av självorganiserade individer vars mål är 

att bidra till utvecklingen av internetteknologier och är huvudorganet i att utveckla 

standarder för dessa teknologier. Dokumenten som blir till standarder kallas för Request 

For Comments (hädanefter förkortat RFC).  

IETF’s uppdrag (mission) är följande (IETF.org): 

 Att identifiera och ge förslag till lösningar för operationella och tekniska 

problem för Internet 

 Specificera utvecklandet och användandet av protokoll samt kortsiktig arkitektur 

för att lösa tekniska problem åt internet 

 Rekommendationer åt IESG (Internet Engineering Steering Group) angående 

standardiseringen och användandet av protokoll för Internet 

 Underlätta överföring av teknik från IRTF (Internet Research Task Force) till 

den breda skaran av internetanvändare 

 Att skapa ett forum för utbyte av information inom internetvärlden mellan 

forskare, användare, entreprenörer, nätverksförvaltare och leverantörer 

Besluten i IETF tas med hjälp av ”grov konsensus”, vilket innebär att en stor majoritet 

av medlemmarna måste uppnått enighet, men inte alla. Även om IETF håller tre stycken 

fysiska möten om året tas de flesta av besluten via Working Groups (hädanefter 

förkortat WG). Varje WG har åtminstone en Chair som sköter dokumentation samt 

fastställer gruppens konsensusmål, men i många fall också en vise chair. 

Diskussionsgrupperna är öppna för alla att följa, det enda som krävs är att anmäla dig 

till en specifik WG´s mailinglista där all diskussion sker via IETF’s egna hemsida. 

(IETF.org) 

2.3  IESG  

Internet Engineering Steering Group (hädanefter förkortat IESG) dirigerar de tekniska 

aspekterna åt IETF. IESG är inga ledare och fungerar inte som ett traditionellt styrorgan 

utan ger vägledning snarare än uttryckliga order åt IETF. IESG består av Area Directors 

(hädanefter förkortat AD) vilka blir utvalda av en kommitté för att sedan arbeta på sitt 

specifika område (t.ex. operation and management, Internet eller applikationer). Varje 

AD förväntas vara experter inom det område som de förvaltar och det är dem som har 

det sista ordet inom sitt område om ett utkast från en WG godkänns som ett RFC. Det är 

inte enbart en AD som fastslår om en standard blir godkänd utan hela IESG gruppen 

tittar på utkastet. Om en AD ser problematik i utkastet och det inte kan lösas via 

diskussioner stängs utkastet ner. Detta kräver däremot att två eller fler AD´s 

godkännande vilket motverkar att deras egna hobbyprojekt blir till RFC, om dem har en 

negativ inverkan på övriga av IETF’s protokoll. IESG står inte handlingsförlamande vid 

sidan om IETF. Om de identifierar en WG som börjar röra sig off topic eller om 

uppgifter inte stämmer stoppas utkastet. Kvaliteten på standarderna i IETF kommer med 

andra ord från både arbetet i WG´s och AD´s noggranna granskningar. Det är således 
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IESG´s jobb att bedöma om en WG´s utkast har konsensus från hela IETF och att den 

inte kolliderar med andra utkast i omlopp. (IETF.org) 

AD´s bestämmer också om en ny WG ska skapas eller om ämnet redan bearbetas i en 

befintlig WG. För att gruppen ska få ett slutgiltigt godkännande måste ett Birds of 

Feather möte hållas (hädanefter förkortat BOF) vilket i sin tur kräver ett godkännande 

av den AD som ansvarar för det tekniska området gruppen ska tillhöra (t.ex. 

applikationer). BOF mötet ämnar sätta mål för gruppen samt att försäkra att det finns 

tillräckligt med frivilliga personer som vill lägga ned nödvändig tid för att en standard 

blir verklighet. (IETF.org) 

Vi tänkte försöka illustrera processen för att skapa en WG och ta fram en standard inom 

IETF vilken ser ut enligt följande:  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Lindblom, A. Sundberg, 2010 

Figur 1: Standardprocessen inom IETF   
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2.4  IPv6 
Internet består av flera nätverk som är sammanlänkade. För att de olika datorerna i 

nätverken ska kunna kommunicera med varandra krävs ett protokoll, standarden för 

protokollet är idag TCP/IP. TCP används för att upprätthålla och övervaka 

kommunikationen mellan datorerna. IP:et styr i sin tur hur informationen som skickas i 

nätverket ser ut och hur adresseringen sker mellan datorerna (Maurin & Danielsson, 

2001, p. 3-4). Precis som en mobiltelefon har ett eget nummer måste datorer ha en unik 

adress för att kommunicera med varandra vilket görs med IP-adresser.  

IP-standarden som finns idag och har använts sedan 1983 heter IPv4 och klarar av att 

hantera 4,3 miljarder IP-adresser (Maurin & Danielsson, 2001, p. 3-4). Detta kommer 

inom en snar framtid inte att räcka till då datoranvändandet ökar och andra enheter som 

mobiltelefoner har börjat använda IP-adresser för att kommunicera.  Faktum är att 

IPv4:a adresserna beräknas ta slut i september 2011. (Ipv6forum.com) 

För att lösa detta problem utvecklades redan under 90-talet ett protokoll som har 

kapaciteten att hantera så många adresser att varje person på jorden kan ha 1000-tals 

unika adresser var (Maurin & Danielsson, 2001, p. 3-4). Protokollet heter IPv6 och 

finns redan i de flesta nyare datorer, dock har den nya standarden ännu inte 

implementerats i full skala globalt. Exempel på den långsamma standardövergången går 

att se i byten från IPv4 till IPv6 adresser i USA 2004. 66 % använde det äldre 

protokollet medan endast 9 % hade migrerat till IPv6 (beräknat på globala användandet 

av respektive protokoll). (Hovav & Schuff, 2003, p. 4) 

Precis som många andra tekniska standarder som utvecklas är det IETF som arbetar på 

standarder kring användandet och utvecklingen av IPv6. 

2.5  Defending the spirit of the web  
Två forskare som studerat standardskapandeprocesser och gränsöverskridande 

arbetskontexter är Nickerson och zur Muehlen. Här redovisas de olika processerna 

innan en standard blir till. Den här studiens resultat kommer till en viss del jämföras 

med den empiri som vi får fram genom analys av mail-konversationer från 

arbetsgrupperna inom IPv6. Den har också inspirerat oss till dokumenteringen av mail-

konversationerna och kartläggningen av IETF’s deltagare. 

Standardprocessen består av två beslutsprocesser, nämligen utveckling och adoption. I 

utvecklingsprocessen skapar och debatterar deltagarna inom standardgrupperna de olika 

standarderna. En individ som gillar en utomstående standard kan antingen föreslå 

förenande med den standarden, blockera eller sabotera den, medan de som motsätter sig 

ett sådant steg kan byta till en annan standardgrupp utan några större 

”övergångskostnader”. Om standardutvecklingen är lyckad upprättar man ett 

standarddokument som presenteras inför en större gemenskap för att eventuellt bli 

accepterad. Gemenskapen beaktar både standarden och andra konkurrerande standarder 

och kan välja att adoptera standarden, avslå den, byta till en annan eller helt enkelt 

vägra att ta ett beslut. (Nickerson & zur Muehlen, 2003, p. 327, 329) 

Det är en komplex sammanvävning av standardgrupper när det gäller bildandet av 

standarder; grupper bildas, argumenterar, splittras och man skapar nya standarder. 

Entusiasm över en standard kan snabbt omsättas i konflikter över arkitekturproblem. 

Det finns en tendens till att en grupp oftare ansluter sig till en ren och enklare arkitektur 

och därför hoppar av huvudstandarden för att bilda en annan standard, i en helt annan 

standardorganisation. Värt att notera är att de flesta redan diskuterade och till och med 
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färdiga standarder aldrig genomförs, utan istället dör då centrala individer hoppar på en 

annan standard. (Nickerson & zur Muehlen, 2003, p. 330) 

Arbetsflödet går till såhär (Nickerson & zur Muehlen, 2003, p. 332-333):  

1) En grupp bildas med en aningen olika tilltro.  

2) Gruppen växer och den initiala gruppen slutar upp i konflikter med 

nykomlingarna angående standardens riktning då de har olika tilltro. 

3) Medlemmar från den initiala gruppen hoppar av och bildar nya standardgrupper. 

4) Fler medlemmar går med i den nya gruppen och det händer att även de har olika 

tilltro.  

5) Den initiala gruppen finner att riktningen av den nya standardkommittén inte 

passar dem och hoppar därför av och bildar en tredje standardgrupp.  

Anledningen till varför man byter grupper är att man inte passar ihop med hur gruppen 

exempelvis jobbar, ofta handlar det om att den aktuella standarden har blivit alltför 

komplex. Deltagarna inom den tekniska standardkommittén ser sig ofta som arkitekter 

som designar system. Dess har ett speciellt sinne för estetik som har byggts upp under 

en längre tidsperiod genom utbildning och personlig erfarenhet. Allianser med 

liksinnade arkitekter, i det här fallet standardsättarna, är starkare än alliansen till deras 

ekonomiskt sponsrade institution. (Nickerson & zur Muehlen, 2003, p. 333, 336) 
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 3. Kunskapsram  
I det här kapitlet redogör vi för valda teorier som uppsatsarbetet grundar sig på. Vårt 

arbete utgår från tre huvudsakliga teoretiska områden, nämligen co-opetition, roller 

och beslutsprocesser. Dessa kommer senare att knytas an till examensarbetets 

kvalitativa studie. Först berör vi studiens kontext, nämligen co-opetition för att sedan 

komma in på olika rollteorier som berör rollkonflikter och rolltvetydigheter, vilket 

sedan kommer att undersökas genom kvalitativa intervjuer. För att utreda och 

kategorisera om intervjudeltagarna har lättare att uppleva rollkonflikter kommer vi 

också att undersöka deras stressbeteende med hjälp av en enkät. Studierna om 

rollkonflikter och rolltvetydigheter kommer sedan att kopplas samman till analysen av 

den tredje och sista studien som bland annat berör beslutsprocesser. Dessa processer 

kommer att undersökas genom observationer av mail-konversationer inom IETF.  

 

 

S. Lindblom, A. Sundberg, 2010 

Figur 2: Den teoretiska referensramen    

Ovan redovisas en översiktlig karta över den teoretiska referensramen. Kartan visar 

kapitlets upplägg och är ämnat i syfte att förenkla förståelsen för dispositionen av 

teorierna. Vi inleder med interorganisatoriska relationer (IOR) för att sedan gå in på co-

opetition, en form av IOR. Att vi beskriver dynamiken i co-opetition beror på att i 

organisationen vi undersöker, IETF, pågår detta och är en kontext i hela studien. Vi 

undersöker sedan rollkonflikter kopplat till co-opetition genom intervjuer. Här 

diskuteras och beskrivs teorier om roller, rollmekanismer, rollkonflikter samt 

rolltvetydighet. Dessa teorier tas upp av den anledningen att vi vill analysera om co-

opetition och ett dubbelt organisationsmedlemskap kan ge upphov till nämnda 

rollkonflikter. För att kategorisera och återkoppla resultatet från intervjuerna baserade 

på frågor om interpersonella relationer och co-opetition genomförs också en 

enkätundersökning av intervjupersonerna utifrån personlighet och stress. Teorierna 

kopplade till enkäterna är ämnade att undersöka om de olika rollkonflikterna går att 

identifiera på mer individuella plan. Sist men inte minst går vi in lite närmare på 

beslutsprocesser. Här beskriver vi kortfattat makt och politik, olika beslutsprocesser 

samt bunden rationalitet. Med den sistnämnda teorin, bunden rationalitet, vill vi visa 

vilken utgångspunkt vi har i hur människor är förmögna att vara rationella i sina beslut.  
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3.1  Interorganisatoriska relationer 
Denna del ämnar i kortare drag förklara begreppet och dynamiken i co-opetition. 

Avsnittet om co-opetition avslutas med en modell som visar på relationerna mellan 

deltagarna i ett spel som till exempel kund, konkurrent eller leverantör. Modellens syfte 

är att i senare kapitel illustrera hur en medlem i IETF befinner sig i co-opetition med 

andra medlemmar i IETF. Om co-opetition är ägget, är IOR hönan. Därför vore det 

logiskt om vi inleder detta kapitel med en kortfattad redogörelse av IOR. 

Under 90-talets storskaliga nedskärningar, outsourcing, vertikala uppdelningar och 

effektivisering av lagerhantering steg nätverkens roll i betydelse och rensade samtidigt 

undan de stora multi-divisionella företagen. De multi-divisionella företagens strategi 

byttes istället ut mot att satsa på en koncentrerad kunskap inom ett kärnområde. Denna 

kunskap byttes och delades sedan i olika nätverk för att komplettera de områden där 

kunskap fattades (Achrol, 2008 p. 56-57).  Dessa relationer som sträcker sig utanför den 

egna organisationen kallas för interorganisatoriska relationer och kan anta olika former 

beroende på behov och kontext. Exempel är strategiska allianser, joint-ventures, 

sammarknadsföring eller co-opetition.  

 

Tanken med en interorganisatorisk relation är att ge olika strategiska konkurrensfördelar 

(Day, 2000). Dessa kan till exempel ge relationsspecifika tillgångar, kunskapsdelande 

rutiner, komplimenterande resurser respektive kompetenser, effektivare kontroll eller en 

bättre anpassning efter externa förändringar (Dyer & Singh, 1998). 

 

Just co-opetition, som är en sammanslagning av compete och cooperate, är relevant för 

denna studie då individer tenderar att samarbeta på individnivå för att sedan konkurrera 

på organisationsnivå. Därför lämnar vi nu övriga fenomen inom IOR, som joint-

ventures och andra typer av allianser för att enbart fokusera på co-opetition.  

3.1.1  Co-opetition 
Du kanske frågar dig varför vi inleder detta teoretiska kapitel med co-opetition, det har 

att göra med att dessa rollkonflikter vi ämnar studera tror vi är en effekt av co-opetition. 

Deltagarna i IETF är i många fall där genom sin arbetsgivare och de flesta av dessa 

arbetsgivare är stora företag som konkurrerar om samma marknad. Ett axplock är 

Microsoft, Google, Nokia, Ericsson, Siemens, Apple, Cisco, Juniper etcetera. Att dessa 

deltagare tvingas hoppa mellan roller, ena stunden samarbetar i att ta fram en standard 

på individnivå för att i nästa fall konkurrera på organisationsnivå om exempelvis en 

order från en industrikund tror vi kan skapa rollkonflikter. Alltså är co-opetition 

kontexten i undersökningen, varför vi vill förklara vad fenomenet är.  

En definition av co-opetition, enligt oss författare, är när minst två annars 

konkurrerande individer/organisationer väljer att samarbeta. Samarbetet och 

konkurrensen som co-opetition innefattar bör enligt Bengtsson et al (2008) också skiljas 

till två olika aktiviteter, alltså vi konkurrerar med vissa aktörer och samarbetar med 

andra eller att vi konkurrerar i den här aktiviteten men samarbetar i andra aktiviteter (p. 

1-2). För att det ska finnas incitament till samarbetet måste det ge båda parterna någon 

form av fördel. Exempel på fördelar är sänkta kostnaderna vid inträde på nya marknader 

och/eller ökad kunskap och erhållande av nya teknologier. Garaffo (2002) pekar på tre 

olika generella orsaker varför co-opetition uppstår (p. 4): 

A) Tillgång och/eller utbyte av teknologier samt kompletterande kunskap 

B) Tillgång till nya marknader och stimulera befintliga 
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C) Påverka och/eller kontrollera teknologiska standarder 

 

En lyckad allians med en konkurrent betecknas enligt Hamel et al (1989) av ett antal 

principer. Vid upprättandet av en allians bör företagen förstå hur deras motparts 

objektiv med kollaborationen påverkar dem, därför måste det finnas klara strategiska 

mål med samarbetet. Samarbetet har också gränser och det är sällan en win-win 

situation kan upprätthållas i all evighet. Företagen måste kommunicera med sina 

anställda på alla nivåer om vilka teknologier och kunskaper som inte får förmedlas till 

samarbetspartnern. Även om kunskap inom ramen för avtalet formellt delas kommer 

parterna att utnyttja chansen att systematiskt bygga kunskap utanför ramen av avtalet. 

(p. 134) Med andra ord är co-opetition inte en statisk företeelse utan dynamisk. Luo 

(2007) menar att det finns tre faktorer till att co-opetition mellan organisationer kan 

förändras (p. 132-133):  

 När marknadsvillkor eller interna behov associerade till co-opetition skiftar 

kommer samarbetet och konkurrensen att följa förändringen.  

 Co-opetition är en lös koppling mellan parterna där dem som medverkar har ett 

visst samspel utan att förlora sin organisatoriska avskildhet. Även om det i 

samarbetet finns en viss formell (exempelvis avtalsvillkor) och informell 

(normer) styrning, utgör ofta detta en liten del av samspelet mellan aktörerna. 

Detta skapar i sin tur utrymme för ett antal ”spelare” att fritt ändra graden av 

samarbete eller konkurrens.  

 För det tredje påverkas co-opetition av de externa dynamiska förhållandena 

utanför marknaden. Exempelvis är det gott om aktörer på den globala 

marknaden som arbetar inom samma eller liknande segment, nya aktörer kan 

snabbt förändra denna konkurrens. För att möta dessa potentiella hot kommer 

multinationella företag att anpassa sig därefter. 
 

Nalebuff & Brandenburger (1996), frekvent refererade forskare i co-opetition 

sammanhang, definierar co-opetition på en nätverksnivå som relationen mellan flertalet 

spelare inom en affärsverksamhet som tillsammans tillför värde i organisationen. För att 

förklara detta har de skapat en generell modell kallad Värdenätet. Modellen är tänkt att 

underlätta identifieringen av spelarna samt vilka roller de har i spelet.  

 

 
(Brandenburger & Nalebuff, 1996, p. 27) 

 

Figur 3: Värdenätet 

 

I modellen visar den vertikala dimensionen relationen mellan företagets kunder och 

leverantörer.  Material, arbetskraft eller exempelvis kunskap flödar från leverantörer till 

företag och produkt eller tjänster till kund. Samtidigt flödar pengar i motsatt riktning 

från kunder till företag och från företag till leverantör. Den horisontella dimensionen 
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visar företagets konkurrenter och komplementorer. Komplementorer är ett uttryck 

myntat av författarna för att definiera en spelare som levererar kompletterande varor 

eller tjänster. Ett citat från författarna förtydligar skillnaden mellan konkurrenter och 

komplementorer:  

”En spelare är din komplementor om kunderna värderar din vara eller tjänst högre när 

de har tillgång till spelarens vara eller tjänst, än när de bara har tillgång till din vara 

eller tjänst.” (Brandenburger & Nalebuff, 1996, p. 28)  

Värdenätet kan användas för att hitta dina konkurrenter, komplementorer eller vilka 

dina konkurrenters komplementorer är. Men det går också att använda för att identifiera 

vilken roll eller roller en spelare antar, ofta är det nämligen så att en spelare har flera 

roller samtidigt (Brandenburger & Nalebuff, 1996, p. 38-42).  

Värdenätet kommer, som nämnt tidigare, att användas för att illustrera att individer 

inom IETF befinner sig i en miljö som präglas av co-opetition. Längre än så är inte 

modellen användbar i detta arbete eftersom den i princip är byggd på det viset att två 

företag kan befinna sig i co-opetition utan att det är formellt uttalat. Modellen menar 

exempelvis att två konkurrerande biltillverkare är varandras komplementorer då de 

samarbetar med företagen som utvecklar däcken till bilarna. Detta är inte förenligt eller 

relevant med denna studie, varför vi har valt att begränsa oss i användandet av 

modellen. 

Bengtsson et al. (2008) hävdar att man bör skilja analysen av co-opetition mellan olika 

nivåer. De menar att analysen kan ske på en individuell, organisatorisk, 

interorganisatorisk eller på en nätverksbaserad nivå. (p. 2) Bengtsson & Kock (2001) 

lyfter fram rollparadoxen som är inbyggd i relationer som karaktäriseras av co-opetition. 

De säger att individer inte kan samarbeta och konkurrera samtidigt vilket däremot är 

möjligt på organisationsnivå. De menar att en organisations interaktion med både 

samarbete och konkurrens måste delas upp mellan individerna för att göra en 

kombination möjlig rent logiskt. Om samma individ är involverad i både samarbetande 

och konkurrerande aktiviteter finns en risk för att individen upplever rollkonflikter. 

(Bengtsson & Kock, 2001, p. 14) 

Nämnvärt är att då co-opetition är en interaktion mellan individer i organisationer, har 

individernas uppfattningar och erfarenheter en påverkan på organisationernas beteende 

(Bengtsson & Kock, 2001, p. 4). Studier kring vilka drivkrafter som på en individuell 

nivå utformar co-opetition pekar på att bland annat personligheten, värderingarna eller 

de gemensamma målen utgör faktorer som har en inverkan på om processen 

karaktäriseras av mer konkurrerande eller mer samarbetande aktiviteter (Bengtsson et 

al., 2008, p. 3-4). I nästa teoretiska kapitel kommer vi således in på interpersonella 

relationer, där fördjupning har skett i teori som ämnar undersöka om förhållandet i co-

opetition kan ge upphov till rolltvetydighet och rollkonflikter. Men innan det är det värt 

att nämna en relevant aspekt av co-opetition, nämligen kunskapsdelning. 

3.1.2  Kunskapsdelning  
När det gäller kunskapsdelning mellan konkurrenter är det viktigt att betona de 

människor som arbetar i de så kallade gränsöverskridande kontexterna. Dessa 

människor kallas “boundary spanners” och arbetar med att föra in kunskap till 

organisationen från en extern miljö och vise versa. Detta bidrar till att information 

såsom kunskap och idéer förflyttar sig över organisationsgränser vilket underlättar 

förståelsen av omgivningen. (Hoe, 2006, p. 9) Khanna et al (1998) är några forskare 
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som visar på nackdelen med kunskapsdelning mellan konkurrenter. Han menar att 

kunskapsdelning kan tendera att utgå från gemensamma intressen men syftet kan ibland 

vara att använda den anskaffade kunskapen för att slå ut sina partners.  

 

Forskare som studerat hur kunskap förflyttar sig över organisationsgränser är 

Liebeskind et al (1996). De studerade den bioteknologiska industrin och de visade hur 

informella samarbeten mellan individer genom akademiska institutioner har bidragit till 

organisationernas vetenskapliga tillväxt. En annan studie gjord av Oliver (2004) visade 

att israeliska vetenskapsmän tenderade att fritt dela med sig av informationen med 

varandra, trots att de tillhörde konkurrerande organisationer. Inom den 

kunskapsintensiva industrin föreslår Oliver (2004) vidare att vetenskapsmännen inom 

det bioteknologiska området antas vara inbäddad i vetenskapliga nätverk där samarbete 

sker på individnivå medan konkurrens sker på organisationsnivå.  

 

Individer som ägnar sig åt gränsöverskridande arbetskontexter tenderar att 

kommunicera över organisationsgränser och ägna sig åt en mängd olika aktiviteter som 

antingen stödjer organisationen eller sammanbinder olika organisationer. Dessa 

individer representerar deras egen organisation men de arbetar ofta med externa parter 

för att lösa diverse problem. (Hoe, 2006, p. 9-10) MacDonald (1995, refererad i Hoe, 

2006, p. 10) föreslår att kunskap förs vidare genom informell och individuell kontakt 

mellan så kallade ”boundary spanners” och att dessa måste både lyckas skaffa väsentlig 

marknadsinformation från konkurrenter och sprida denna kunskap till interna kollegor. 

Hoe (2006) menar att ”boundary spanners” som arbetar i gränsöverskridande 

arbetskontexter innehar unika positioner i organisationer tack vare dels deras 

arbetsrelaterade kompetens och dels deras kontroll över erhållandet och spridningen av 

informationen. De gränsöverskridande rollerna tenderas att vara mer löst definierade 

och mer dynamiska än icke-gränsöverskridande arbeten. (p. 10)  

 

Gränsöverskridande arbetskontexter där individerna står till förfogande med sin 

expertkunskap för att i gengäld erhålla ny information om marknaden och dess 

konkurrenter väcker intressanta frågor om kunskapsdelning. Dessa berör vilken 

information som är okej respektive inte okej att lämna ut till de så kallade 

samarbetspartners på grund av deras konkurrerande organisationstillhörighet. Vi ser det 

därför viktigt att belysa teorierna om rollkonflikter respektive rolltvetydighet då dessa 

fenomen kan antas förekomma hos individer som arbetar i gränsöverskridande 

arbetskontexter.  Vi vill se hur en sådan här miljö kan påverka både de involverade 

individerna där individerna måste balansera och kompromissa mellan olika krav och 

förväntningar.  Vi kommer nu att gå in djupare på just de interpersonella relationerna.  

3.2  Interpersonella relationer 
Denna del ämnar i utförligare drag definiera centrala begrepp för den kommande 

kvalitativa studien, dessa är roller, rollkonflikter och rolltvetydighet. Utifrån teorierna 

om de interpersonella relationerna har vi utformat en intervjuguide (se appendix B). 

Den ämnar bland annat att undersöka om individer som har dubbla 

organisationstillhörigheter och samtidigt tenderar att arbeta över gränsöverskridande 

arbetskontexter upplever rollkonflikter och rolltvetydigheter.  

I organisationssammanhang består interpersonella relationer av dagliga interaktioner 

mellan medarbetare, chefer och anställda. Dessa relationer utgör en naturlig del av 

arbetsmiljön och är vanligtvis angenäma och kreativa, men ibland utgör dessa grunden 
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för spänning och frustration Generellt sett är ”konflikter” den mest använda termen för 

att beskriva interpersonella relationsproblem på arbetet. (Stoetzer, 2010, p. 3-4) 

Det dagliga livet förmedlas allt mer genom formella roller i organisationssammanhang 

vilket beror på allt större profilering och institutionalisering av roller. (Albert et al., 

2000) Många forskare har uppmärksammat det nästintill olösliga problemet i vårt 

dagliga liv, det vill säga ”Vem är jag?”. Vi människor ställs ofta inför olika dilemman 

där vi ska reagera korrekt på motsägelsefulla och oförenliga krafter, eller på krafter där 

källan och målet förblir dolda. (Kahn et al., 1964, p. 3)   

3.2.1  Roller 
Rollkoncept och rollteorier har sedan länge studerats inom många olika områden. Vi 

hävdar i enlighet med Solomon et al. (1985) att roller utvecklas med hjälp av sociala 

ledtrådar som i en given situation guidar och styr en individs beteende (p. 102). År 1986 

gjorde Biddle en studie över utvecklingen inom rollteorin och han fann redan då att det 

förekom en mängd olika definitioner och begrepp inom rollteorin. Biddle (1986) 

betonar problemet med motsägelser av begrepp inom rollteorin och vi tänkte nu 

redogöra för några definitioner som enligt Biddle kan upplevas förvirrande. Biddle 

skriver att Bates & Harvey (1975, refererad i Biddle, 1986, p. 69) definierar roller såhär: 

"a particular set of norms that is organized about a function". Turner (1979, refererad i 

Biddle, 1986, p. 69) definierar roller enligt följande; "comprehensive pattern for 

behavior and attitude". Slutligen definierar Allen & van de Vliert (1984, refererad i 

Biddle, 1986, p. 69) roller såhär; "behavior referring to normative expectations 

associated with a position in a social system". Alla dessa definitioner går på något sätt 

in i varandra men tillför hursomhelst något nytt. Vi författare till den här studien antar i 

enlighet med Biddle (1986) att individer agerar på ett sätt som är olika och förutsägbara 

beroende på deras sociala identiteter och hur relevant situationen är i sig (p. 68).  

Vi har funnit att rollteorin definieras på olika sätt av olika författare men att den ofta 

tenderar att betona social interaktion, integration och identitetspåverkan. Rollteorin har 

vanligen fokuserats på individers beteende rent generellt men forskare såsom Mintzberg 

(1980) tillämpade rollteorin på ledarskap med fokus på chefernas roller medan Katz & 

Kahn (1978) har sett rollen som ett nyckelkoncept i deras teorier om organisationer och 

dess beteende. De förelår att en organisation utgör ett system av roller.   

 

Montgomery (1998) anser att en roll är socialt konstruerad och att en individ borde 

uppfattas som en samling flera roller (p. 97-98). En roll definieras som både 

förväntningar och krav som en person får genom interaktioner med andra individer. 

Individens rollförväntningar avspeglar sig i en uppfattning om dennes förmågor. 

Förväntningarna kan handla om vad personen borde göra, vilken typ av person hon 

borde vara, vad hon ska tänka eller tro, och hur hon borde relatera till andra. (Kahn et 

al., 1964, p. 14)  

 

Faktumet att man i organisationer ofta kan inneha många roller på samma gång 

(Ashforth & Johnson, refererad i Hogg & Terry, 2001, p. 31), ställer till problem för 

individen. Det vill säga vems förväntningar ska man ta hänsyn till och när ska man göra 

detta? 

Merton (1957) introducerade begreppet ”role-set” som innebär att en individ i en given 

situation kan ha fler än en roll som är förbunden till själva situationen. Han menar att 

man ibland kan uppleva många olika påtryckningar som ligger i enlighet med en och 
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samma roll. (p. 386-369) Turner (1988, refererad i Nyström, 2008, p. 71-72) menar att 

detta kan vara komplext i positioner där en individ innehar samtidigt medlemskap. 

Rollsändarna som levererar dessa förväntningar kan uppkomma från rollen själv 

(positionen), människor som kontrollerar rollen (arbetsgivare), samhället (normer) med 

mera. Det dubbla medlemskapet inom IETF kan anses problematiskt om det skulle vara 

så att individens antagande av en roll innebär att denne inte kan anta den andra rollens 

förväntningar. De individer eller externa parter som innehar förväntningar på en viss 

roll, med andra ord rollsändare, utgör ett ”role-set” och kan på ett eller annat sätt vara 

beroende av individens prestationer. Individerna måste försöka uppfylla och balansera 

dessa förväntningar. Vi kommer att fortsätta diskutera detta senare i kapitlet 4.2.3 om 

Rollkonflikter.  

3.2.2   Rollmekanismer 
Vi kommer nu att komma in på hur roller och deras mönster utvecklas och vi tänkte 

beskriva detta med hjälp av rollmekanismer. Det finns en mängd olika rollmekanismer 

och termer på detta men vi har valt att begränsa oss till vad som är relevant i förhållande 

till intervjumaterialet. Role-transition alternativt Role-change innebär att man antar en 

ny roll medan man överger en annan, det vill säga rollförändringar. (Herrmann et al., 

2004, p. 169-170) Allen & van de Vliert (1984, refererad i Nyström, 2008, p. 72) menar 

att role-transition är ”the process of changing from one set of expected positional 

behaviors in a social system to another”. Potentiella orsaker till att role-transition 

förekommer kan enligt Nyström (2008) vara: 1) förändringshändelser, 2) 

samhällsmässiga styrkor, 3) förändring hos rollsändare, och 4) kompetens eller motiv 

hos individen, (p. 72). Vi tror att individer i IETF som deltar i gränsöverskridande 

arbetskontexter hoppa mellan olika roller, varför vi vill ha en term som kan beskriva 

denna aktivitet. 

Inom rollteorin finns det olika synsätt när det gäller role-definition. Biddle (1986) 

föreslår tre olika förhållningssätt, nämligen funktionellt, symboliskt interaktionellt och 

strukturellt. Även om alla beroende på sammanhanget är relevanta för rollteori är det i 

förhållande till vår empiriska grund endast väsentliga att beskriva det symboliskt 

interaktionella och det strukturella.  

Det symboliskt interaktionella menar att rollen utvecklas genom social interaktion. 

(Biddle, 1986, p. 70-71) Som vi tidigare sagt förespråkar Montgomery (1998) att en roll 

är socialt konstruerad och att aktörer borde uppfattas som en samling olika roller (p. 97-

98). Vidare menar Albert et al., (2000) att roller är förhandlingsbara och att de tenderar 

att uppkomma mellan individer (p. 17). Med andra ord menar han att roller används för 

att skapa sociala strukturer i form av positioner.  

Det strukturella innebär enligt Biddle (1986) att sociala strukturer innefattar exempelvis 

stabila organisationer som består av mängder av personer som i sig utgör ett socialt 

system (p. 72). Levinson (1959) menar att man måste skilja mellan roller och sociala 

positioner. Han definierar roller som någonting som existerar utanför individen, det vill 

säga att strukturella krav förknippas med en viss position, som i sin tur guidar 

individens beteenden. Med andra ord, om en individ lämnar sin position kommer rollen 

att kvarstå och en annan individ kan komma att lära sig att utföra den specifika rollen. 

(p. 171-173) En annan forskare som hävdar detta är Callero (1994) som menar att roller 

fastställs utifrån positionerna i formella sociala strukturer (p. 229). 

Merton (1957) hävdar att teorin om ”role-set” som egentligen fokuserar på individen 

även har implikationer på en organisatorisk nivå. Kahn et al. (1964) skriver att många 
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medlemmar i en organisation befinner sig i gränsöverskridande positioner där det i 

enlighet med Albert et al. (2000) förekommer ständiga övergångar mellan olika roller. 

Det kan till exempel röra övergången mellan rollerna; företagsrepresentant versus 

teammedlem respektive konkurrent versus kollega och så vidare. En gränsöverskridande 

position definieras enligt Kahn (1964) såhär ”a position for which some members of the 

role set are located in a different system – either another unit within the same 

organization or another organization entirely” (p. 101). 

Organisationsgränser tenderar att vara mer och mer oklara och diffusa vilket innebär att 

organisationsmedlemmarna inte endast interagerar med sina kollegor utan även med 

individer från andra organisationer. (Loewendahl & Revang, 1999) Individerna 

upplever en alltmer komplicerad miljö då de antas ställas inför motsägelsefulla krav och 

förväntningar på både organisations- och individnivå. Individen antas samarbeta på 

individnivå (med individer inom IETF) samtidigt som de antas konkurrera med 

varandra på organisationsnivå till följd av deras organisationstillhörighet (individer från 

Nokia och Ericsson) vilket vi menar är en form av co-opetition (samarbete och 

konkurrens). 

 

     Konkurrens på organisationsnivå 

 

 

Samarbete på individnivå 

 

Figur 4: Illustration av co-opetition 

Individer som arbetar i gränsöverskridande arbetskontexter tenderar att uppleva 

varierande, komplexa och distinkta behov. Detta kompliceras då vissa roller ibland kan 

vara nära relaterad till varandra samtidigt som de kan vara motsägelsefulla. Det är 

kanske inte så konstigt att gränsöverskridande aktiviteter är starkt korrelerad med 

anställdas rollstress då individer som upplever olika rollförväntningar kan skapa 

osäkerhet och konflikter. (Stamper & Johlke, 2003, p. 570-571) Två viktiga typer av 

rollstress är rollkonflikt, vilket definieras som rollförväntningar som motsäger varandra, 

och rolltvetydighet vilket definieras som avsaknaden av tydlighet vad gäller 

rollförväntningar (Rizzo et al., 1970). Teorierna om rollpåfrestning antar att det inte 

alltid är möjligt och ibland väldigt utmanande för individer att möta alla förväntningar 

och krav från omgivningen (Kahn et al., 1964) och detta är något som vi kommer att gå 

in lite djupare på härnäst.   

3.2.3  Rollkonflikter 
Då individer innehar många olika sociala roller är det möjligt att rollerna ibland slutar 

upp i motsägelsefulla krav som Kahn et al. (1964) benämner rollkonflikt. Sociala roller 

kan uppleva ganska olikartade typer av förväntningar från diverse parter. Intensiteten 

eller magnituden på konflikten beror på den absoluta och relativa styrkan på krafterna, 

det vill säga om det är två motstridiga krafter och ju starkare styrkan är på den svaga 

kraften desto större konflikt. (Kahn et al., 1964, p. 19)  

Nokia Ericsson 

IETF IETF 
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Motsägelsefulla och inkonsekventa förväntningar eller krav, som levereras från olika 

rollsändare i ett ”role-set”, kan leda till rollkonflikter (Katz & Kahn, 1978 p. 626; Rizzo 

et al., 1970). Det finns fyra olika typer av rollkonflikter som kan existera inom ett ”role-

set” vilka i sin tur kan skapa spänningar. Dessa är ”intra-sender conflict”, ”inter-role 

conflict”, “inter-sender conflict” och “person-role conflict”. (Shenkar & Yoram, 1992) 

Bengtsson & Kock är två forskare som illustrerat olika rollkonflikter med hjälp av 

figurer. Figurerna nedan illustrerar de rollkonflikter som är relevanta för vårt arbete där 

individens ”role-set” motsvaras av en cirkel med en svart punkt inuti. Cirkeln utgör 

individens prestation och den svarta punkten utgörs av värderingar och attityder medan 

de lite större, svarta och streckade punkterna utgör olika rollsändare i individens ”role-

set”. I figur 6 är de svarta punkterna involverade i rollkonflikten medan de streckade 

punkterna inte är involverade. Pilarna illustrerar rollkonflikten. (Bengtsson & Kock, 

2001) 

 

 

 

 

 

Figur 5: Inter-role conflict                                               Figur 6: Inter-sender conflict 

Inter-role konflikten uppstår alltså om en individ är involverad i många ”role-set” och 

förväntningarna som förknippas med en position är inkonsekvent med förväntningarna 

från en annan position (Bengtsson & Kock, 2001). Vi kan utifrån redan nämnda teorier 

om rollkonflikter diskutera dessa två konflikter. Individer kan uppleva inter-role 

konflikten om deras olika rollsändare har oförenliga förväntningar. Ett exempel är om 

en arbetsgivare förväntar sig att individen ska arbeta övertid samtidigt som individens 

familj istället förväntar sig att han ska vara hemma. Inter-sender konflikten däremot har 

att göra med om en och samma roll innefattar olika förväntningar, dessa kan komma 

från exempelvis två rollsändare som ingår i ett och samma ”role-set” (Bengtsson & 

Kock, 2001). Ett exempel på en inter-sender konflikt kan vara om en individ deltar i två 

olika organisationer och att individen därmed måste följa olika direktiv beroende på 

vem som är rollsändare.  

För den standardsättande individen kan förväntningarna formas av både 

moderorganisationen som de huvudsakligen jobbar för (exempelvis Nokia eller 

Ericsson) och den frivilliga organisationen IETF. Deltagaren i IETF kan därför sägas 

inneha ett dubbelt organisationsmedlemskap och kan i vissa situationer antas uppleva en 

inter-role konflikt. Den standardsättande individen upplever förväntningar från den 

frivilliga organisationen IETF som säger att denne ska samarbeta med medlemmar som 

hon vanligtvis konkurrerar med och inte representera sitt företag. Samma individ kan 

antas uppleva en inter-sender konflikt då exempelvis Ericsson och Nokia förväntar sig 

att deras anställda ska arbeta efter företagets specifika agenda medan de inom IETF inte 

får representera sin arbetsgivare.  

 

En organisatorisk miljö som karaktäriseras av gränsöverskridande arbetskontexter och 

som för individer ibland innebär dubbelt organisationsmedlemskap kan påverka 

individerna och deras roller. Rollsändarna kan ha tydliga men motsägelsefulla 
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förväntningar och dessa kan delge individerna diverse budskap som säger hur individen 

ska bete sig, klä sig, prata och så vidare. Då förväntningar antingen är motsägelsefulla 

eller otydliga kan resultatet bli att individen inte agerar på det sätt som rollsändaren 

kanske förväntade sig. Vi kommer nu att redogöra för rolltvetydighet. 

3.2.4  Rolltvetydighet 
Rolltvetydighet utgör till vilken grad som de önskade förväntningarna eller kraven är 

otydliga eller vaga för individen. Detta kan göra det svårt eller helt omöjligt att svara 

och uppfylla förväntningar och krav som är förknippade med rollen (Kahn et al., 1964). 

Det hävdas att avsaknaden av rolltydlighet kan öka risken för rollkonflikter då varje 

organisationsmedlem behöver en viss typ av information till hans/hennes förfogande för 

att kunna utföra arbetet korrekt (Bengtsson & Kock, 2001).  

Rolltvetydighet uppstår exempelvis när en person upplever osäkerhet över omfattningen 

av hennes ansvarstagande, skyldigheter, rättigheter och eventuella konsekvenser för 

uteblivande prestationer (Kahn et al., 1964, p. 22, 84-86). Tillgången till rollrelaterad 

information har inte bara betydelse för den personliga anpassningsförmågan och det 

emotionella välmående utan också för organisationens effektivitet (Kahn et al., 1964, p. 

22, 26). Individen vill veta vad som förväntas av henne och helst vägledning om vilka 

beteenden som effektivt skulle möta dessa förväntningar (Kahn et al., 1964 p. 84-86). 

Oftast har tvetydigheten att göra med oklara arbetsbeskrivningar, oklara mål eller 

ospecificerade ansvarsområden.  (Furnham, 2005, p. 366) 

Avsaknaden av väsentlig information kan bero på många olika saker. Under vissa 

tidpunkter och förhållanden kan det till exempel vara så att den väsenliga informationen 

som verkligen behövs helt enkelt inte existerar. Andra gånger finns den välbehövda 

informationen, men så kan problemet vara att den inte finns tillgänglig för just den 

personen som verkligen behöver den. Med andra ord, förekommer tvetydighet på grund 

av icke-existerande information eller på grund av inkorrekt kommunicerad information. 

(Kahn et al., 1964, p. 23) 

Individer har en tendens till att vilja veta vilka beteenden som önskas och därmed 

belönas och vilka som bestraffas för att därigenom veta vilka möjligheter och farhågor 

som existerar i omgivningen.  En tydlig vägledning kan också bidra till välmående då 

det ökar medvetenhet angående vilka beteenden som är tillfredsställande eller 

frustrerande för individens personliga behov och värderingar. (Kahn et al, 1964 p. 23) 

Om rolltvetydighet skulle förekomma kan det öka risken för att personen upplever 

missnöje med rollen, att individen upplever anspänning, oro och rädsla såväl som ilska 

och fientlighet. (Kahn et al., 1964, p. 22, 26, 84-86)  

Denna tvetydighet kan förekomma när exempelvis individer innehar dubbelt 

medlemskap. I gränsöverskridande arbetskontexter ser vi att det förekommer många 

frekventa drabbningar med tvetydiga områden, exempelvis då arbetsgivaren inte ger 

tydliga direktiv om vilken information som så kallade ”boundary spanners” kan och får 

dela med sig av till individer som kanske egentligen utgör ens konkurrenter på grund av 

deras organisationstillhörigheter.  Sådana osäkerheter kan uppkomma på grund av att 

rollsändarnas förväntningar som definierat rollen är vaga och inkonsekventa. Detta kan i 

sin tur leda till att individen i fråga agerar på ett sätt som rollsändaren inte förväntade 

sig.  

Ett annat dilemma är att individer ibland kan vara osäkra på vems förväntningar de 

egentligen behöver uppnå. Med andra ord, kan individen vara dålig på att skilja mellan 
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de legitimerande rollsändarnas förväntningar och vems man säkerligen kan ignorera. 

(Kahn et al., 1964, p. 24) Individer som arbetar i gränsöverskridande arbetskontexter 

står inför ett vägval då rollsändarnas förväntningar är motsägelsefulla. Frågorna kan 

vara många, exempelvis vilken rollsändares förväntningar ska man ta hänsyn till och 

hur reagerar den andra rollsändaren om man inte gör det som den förväntade sig.  

Vi kommer nu att övergå till avsnittet som behandlar individuella egenskaper för att där 

redogöra för teorierna om stressbeteende som vi kommer undersöka med hjälp av en 

enkät. Vi gör detta för att undersöka relationen mellan individers rollkonflikter, 

rolltvetydighet och deras stressbeteende.  

3.3  Individuella egenskaper 
Utifrån en enkätstudie kommer vi att kategorisera våra intervjupersoner för att 

komplettera vår kvalitativa studie. Med andra ord, enkätstudien utgör ingen direkt 

kvantitativ forskning i metodologins mening. Studiens syfte är att försöka identifiera 

hur de studerade individerna tenderar att hantera stress och hur de upplever att de kan 

påverka sin egen arbetssituation. Detta för att få en uppfattning om det individerna om 

arbetar i dessa gränsöverskridande arbetskontexter löper större risk för rollkonflikter 

och rolltvetydigheter. Dessa resultat kommer senare att analyseras tillsammans med den 

kvalitativa studien. 

3.3.1  Personlighet och stress 
Vi kommer här att beskriva vad en personlighet är och hur personligheten spelar roll då 

man ska mäta stress. Teorierna om roller (se ovan) anser att en individ som upplever 

exempelvis rollkonflikter kan känna frustration och oro vilket är ett resultat av upplevd 

stress. Vi kommer senare att redogöra för locus of control och typ A personlighet som 

kommer hjälpa oss att identifiera risken för rollkonflikter då man som individ har 

dubbla medlemskap.   

Vi ämnar undersöka om vissa individer tenderar att bära med sig sin egen stress i 

personligheten. Vi tänkte börja med att definiera personlighet och vad det egentligen 

innebär. Robbins (1998) definierar personlighet som en summa av alla de olika sätt som 

en individ kan reagera och interagera med andra (p. 50) samtidigt som Brooks (2003) 

utvecklar begreppet en aning till att definiera personlighet som en individs egenskaper 

som kan vara antingen öppna eller dolda och samtidigt bestämma likheter eller olikheter 

bland olika beteenden i en organisation (p. 15).  

När människor pratar om stress har alla sin egen förståelse av termen och det är svårt att 

förstå uttalanden såsom ”Jag är stressad” eller ”Situationen är stressig”. Människor 

reagerar därmed väldigt olika på olika situationer vilket innebär att det som kan utgöra 

källan till stress och en negativ upplevelse för en person kan upplevas som positiv för en 

annan. (Cranwell-Ward & Abbey, 2005, p. 27)  

Vi ämnar undersöka vilka egenskaper som beskriver en individs stressbeteende. Vi har 

funnit att det finns specifika personlighetsattribut som är av stor betydelse för att kunna 

förutsäga organisationsbeteenden. Dessa är bland annat locus of control och Typ A 

personlighet. (Robbins, 1998, p. 53, 56; Brooks, 2003, p. 20-21) Som vi kan utläsa av 

teorierna nedan handlar locus of control om hur man upplever att man kontrollerar saker 

som händer medan typ A personlighet har att göra med hur mycket stress som finns 

inbyggd i personligheten. Dessa två personlighetsattribut kommer att vara centrala i vår 

enkätstudie då vi har funnit studier som påvisar relationen mellan stress och rollkonflikt 

respektive rolltvetydighet. Jennings (1990) menar att extern locus of control har ett 
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positivt samband med stress. Dessutom har Spector (1986) identifierat att hur mycket 

kontroll en individ upplever har en stark relation med både rollkonflikt och 

rolltvetydighet samtidigt som Batlis (1980) har funnit att extern locus of control mer 

specifikt är associerat med rolltvetydighet.  

Författare såsom Cranwell-Ward & Abbey (2005) anser att ”stress förekommer när det 

finns en upplevd obalans mellan tryck och resurser för att hantera en viss situation” (p. 

28). Med andra ord innefattar stress en obalans mellan upplevda krav och uppfattningen 

om ens förmåga att möta dessa krav (Sutherland & Cooper, 2000, p. 56). Den här 

definitionen är nära sammankopplad med definitionen på rollkonflikt som menar att 

individer måste kompromissa och balansera mellan olika krav och förväntningar som är 

motsägelsefulla och inkonsekventa. (Katz & Kahn, 1978; Rizzo et al., 1970). Om en 

individ, som innehar två roller och samtidigt förväntas hoppa mellan olika roller och 

olika typer av aktiviteter, känner att hon inte har resurser för att balansera 

motsägelsefulla förväntningar är det mycket troligt att hon även upplever en viss nivå av 

stress. Vi kommer nu att redogöra för teorierna om locus of control och typ A 

personlighet.  

3.3.2   Locus of Control 
Vissa forskare har argumenterat att personliga egenskaper kan leda till skillnader i hur 

en individ upplever och reagerar i särskilda situationer trots att de är utsatta för samma 

organisationskontexter. De flesta studierna som genomförts har fokuserat på till vilken 

grad som en individ upplever att hon kan kontrollera situationer och händelser som 

påverkar henne. (Brooks, 2003, p. 20; Furnham, 2005, p. 369)  

Robbins (1998) menar att locus of control utgörs av en individs uppfattning om vad som 

utgör orsaken till hennes öde (p. 56). Individer som tror att saker och ting som händer i 

deras liv är en funktion av tur, chans, ödet och manipulation anses ha en extern locus of 

control. (Furnham, 2005, p. 369) Extern locus of control innebär att individen tror att 

omgivningen bland annat styr och kontrollerar hennes beslut vilket kan ha både bra och 

dåliga effekter. (Szilagyi et al., 1976; Jackson & Schuler, 1985; Robbins, 1998) Hon 

tenderar att vara mer medgörlig och har lätt för att underkasta sig direktiv (Robbins, 

1998, p. 58). Studier har visat att extern locus of control är associerat med 

rolltvetydighet och rollkonflikter (Organ & Greene, 1974; Jackson & Schuler, 1985). Vi 

antar att individer som ägnar sig åt gränsöverskridande arbetskontexter tenderar att 

uppleva rollkonflikter som är en följd av potentiella intressekonflikter. Denna konflikt 

antas bli större och mer tydlig för individer med extern locus of control då omgivningen 

har större möjlighet att påverka individens beteende vilket kanske inte alltid leder till 

det bättre. Individer inom IETF med extern locus of control kan tänkas vara den som 

antingen väljer eller inte väljer att dela med sig av information beroende på 

rollsändarens legitimitet. Individen kan välja att antingen inte dela med sig av sina 

åsikter under standardiseringsprocessen vilket kan ha en negativ effekt på 

standardutvecklingen eller dela med sig av information som däremot är till nackdel för 

moderorganisationen.  

Intern locus of control däremot innebär att människor tror att saker och ting som händer 

i deras liv beror på deras eget beteende, förmåga och personlighet. (Furnham, 2005, p. 

369) Intern locus of control innebär att individen tror att hon själv kan styra och 

kontrollera resultaten och studier har visat att de ofta tenderar att utföra deras arbete 

bättre (Findley & Cooper, 1983, p. 419). En anledning till detta kan vara att interna 

tenderar att vara mer motiverade och engagerad då de känner att de kan påverka 
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resultaten (Organ & Greene, 1974; Brooks, 2003, p. 20). Dessa individer har bättre 

kontroll över sitt beteende och tenderar att försöka påverka andra individer och de antar 

att deras ansträngningar blir framgångsrika. (Findley & Cooper, 1983, p. 419) Individer 

med intern locus of control är mer aktiva när det gäller att söka information och 

kunskap om deras situation, (Szilagyi et al., 1976; Sandler & Lakey, 1982, p. 66-67) de 

har en stor önskan att kontrollera, de har en högre aspirationsnivå, de är mer envis och 

reagerar mer till utmaningar samtidigt som de ser sig utgöra källan till framgång. 

(Furnham, 2005, p. 369) Individer som däremot uppvisar intern locus of control antas 

hantera motsägelsefulla krav och förväntningar på ett bättre sätt. Då de antar sig ha 

bättre kontroll över sitt eget beteende kan dessa tendera att påverka andra individer så 

att de också hanterar rollkonflikterna på ett bättre sätt. Med andra ord sagt kan individen 

föreslå att alla ska representera IETF’s intresse och om individen har intern locus of 

control kan hon tänkas påverka beslutsfattandets utfall då hon tack vare större inflytande 

lyckas påverka andra medlemmar till att agera på samma sätt. Detta kan dock minska 

antalet alternativa lösningar då allas åsikt inte lyfts fram vilket kan ha en negativ effekt 

på beslutsfattandet. 

Arbeten som kräver initiativtagande och handlingsoberoende passar individer med 

intern locus of control bättre medan individer med extern locus of control borde arbeta i 

byråkratiska organisationer där det råder mycket struktur och rutiner och där framgång 

beror på om man lyder andras direktiv eller inte. Locus of control anses vara relaterad 

till om individer antar en kontrollerande stil där externa tenderar att vara mer nöjd med 

direkt övervakning och uppfyllande av krav än interna. (Robbins, 1998, p. 58; Brooks, 

2003, p. 21; Furnham, 2005, p. 369)  

De flesta aspekter som karaktäriserar individer med intern respektive extern locus of 

control kommer att undersökas i vår enkätstudie vilken ämnar identifiera vilken typ av 

locus of control de tenderar att uppvisa. Om individerna uppvisar en extern locus of 

control kan detta tyda på rollkonflikter, men det är upp till intervjun och enkäten att 

tillsammans bevisa.  

3.3.3  Typ A Personlighet 
Alla individer är olika känsliga för stress och hur man tenderar att hantera stressen beror 

både på personligheten och tidigare erfarenheter (Friedman & Rosenman, 1974). Det 

finns två typer av stresspersonligheter, nämligen typ A och typ B. Typ A personligheten 

karaktäriseras av en överdriven och konkurrensbetonad drivkraft där beteendet innebär 

att individen alltid har bråttom och ständigt verkar befinna sig under stark tidspress. 

Denne är prestationsinriktad och drivs av tävlingsinstinkten. En typ A personlighet kan 

göra att en person blir både arg och aggressiv eller irriterad över opåverkbara 

trivialiteter. (Furnham, 2005, p. 369) 

Typ A personligheter karaktäriseras av att de (Robbins, 1998, p. 64; Brooks, 2003, p. 

21-22): 

 Rör sig, går, pratar och äter snabbt 

 Känner sig otålig över den tid som de flesta saker tar 

 Strävar efter att tänka på eller göra två eller fler saker på samma gång 

 Är besatt av nummer då de mäter deras framgång i termer av hur många eller 

hur mycket  
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Typ B personlighet är raka motsatsen och kan beskrivas med ordet balans. Exempelvis 

ilska kan kanaliseras och leda till en konstruktiv handling. Det finns en jämvikt mellan 

på och av, vilket saknas i en typ A personlighet. (Jamal, 1990, p. 728-729) 

Typ B personligheter karaktäriseras av att de (Robbins, 1998, p. 65; Brooks, 2003, p. 

22): 

 Aldrig lider av tidsbristkänslan och aldrig är otålig 

 Känner inget behov av att skylta med eller diskutera deras prestationer eller 

skickligheter förutom om inte sådan exponering krävs av situationen 

 Har en avslappnad inställning till arbetet 

Enligt Robbins (1998) agerar typ A personligheter ofta under höga nivåer av stress. De 

tenderar att arbeta snabbt då de poängterar kvantitet över kvalitet medan typ B 

personligheter tenderar att vara mer kreativa. (p. 65) Enligt Baker et al (1984) tenderar 

individer med typ A personlighet att attraheras av att arbeta i miljöer som karaktäriseras 

av stress, konkurrens och extrem arbetsbelastning samtidigt som de ofta involverar sig i 

tidsfristiga aktiviteter (Jamal, 1990, p. 728-729; Furnham, 2005, p. 369) och har ett 

behov av verkställande och erkännande (Furnham, 2005, p. 369). Individer som tenderar 

att ha en typ A personlighet är mer korrelerad med rollanspänningar än individer som 

tenderar att ha en typ B personlighet. (Jackson & Schuler, 1985, p. 37)  

Som vi tidigare nämnt, individer som innehar två roller och samtidigt förväntas hoppa 

mellan olika roller och olika typer av aktiviteter kan uppleva en viss nivå av stress då 

hon inte har resurser för att balansera dessa motsägelsefulla förväntningar. Individer 

som ägnar sig åt gränsöverskridande arbetskontexter kan uppleva problemet med att 

veta när hon ska ta hänsyn till en viss rollsändare. Detta då individer ofta tenderar att ha 

flera organisationers intressen att tänka på samtidigt som hon tenderar att ägna sig åt 

flera aktiviteter på samma gång. Detta stämmer överens med en typ A personlighet och 

det innebär att just en sådan individ kan uppleva större nivå av stress som är en följd av 

rollkonflikter.       

De flesta aspekter som karaktäriserar individer med typ A respektive typ B personlighet 

kommer att undersökas i vår enkätstudie vilken ämnar identifiera vilken typ av 

stresspersonlighet de tenderar att uppvisa. Om individerna uppvisar en typ A 

personlighet kan detta tyda på rollkonflikter, men detta är upp till intervjun och enkäten 

att tillsammans bevisa.  

Vi kommer nu komma in på teorins tredje del där vi berör beslutsteorier och 

rollkonflikters inverkan på beslut. Anledningen till varför vi valt att inkludera 

beslutsteorier i vårt arbete är att vi ämnar undersöka hur individers eventuella 

rollkonflikter och därmed stresspersonlighet kan påverka beslutsfattandet inom IETF.  

3.4  Beslutsteori 
Som ett led i undersökning om co-opetition skapar rollkonflikter för deltagarna i IETF, 

genomför vi förutom intervjuer också en dokumentation av ett antal mail-

konversationer som pågår i de olika arbetsgrupperna. Dokumentationen genomförs med 

utgångspunkt av vad som ger deltagarna makt och hur besluten tas. Anledningen till att 

vi undersöker dessa konversationer är att vi vill se om vi kan identifiera om co-opetition 

och rollkonflikter påverkar diskussionerna och standardskapandet inom IETF. Vi har 

också diskuterat om vi genom en dokumentation kan se att deltagare motarbetar andra 

deltagare med konkurrerande organisationstillhörighet, vilket exempelvis skulle 
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innebära att de då tar på sig rollen från arbetsgivaren eller moderorganisationen och inte 

som en samarbetande IETF kollega.  

3.4.1  Makt och Politik 

Någonting som påverkar hur organisationer tar beslut är hur organisationer beter sig. Vi 

vill också undersöka vilka faktorer som ger vissa deltagare i IETF gehör och pondus. 

Nedan ges en kortfattad inblick ämnet och som är relevant för studien. 

Det finns ett antal olika teorier och forskning kring organisationers beteende. Olika 

organisationer agerar olika beroende på bland annat synsätt, mål, typ av marknad eller 

industri, till exempel transaktionsinriktade organisationer. Här tenderar fokus ligga på 

att minimera kostnader och maximera vinster. Beslutstagare i dessa organisationer 

brukar fokusera på kontroll över resurser och använder sig av deduktivt angreppsätt i 

upptäckandet. Andra typer av teorier fokuserar mer på beteenden, såsom politiska 

teorier. (Hatch, 2002) 

Den politiska teorin definierar organisationen som en sammansättning av 

intressegrupper som hålls stabilt tack vare en distribution av fördelar till medlemmarna. 

Här söks svaren både deduktivt och induktivt och beslutstagarna drivs av en blandning 

mellan egenintressen, bunden rationalitet (bounded rationality) och ett riskundvikande 

beteende. Miljön där organisationen lever i är ofta svårtolkad och målet för 

organisationen kan förklaras med att de vill fortsätta att existera för de intressen som 

existerar inom organisationen. (Huff et al., 2000, p. 5-9)     

Ur ett politiskt perspektiv finns det intressen inbyggda i organisationen som är 

motstridiga på olika organisationsnivåer. Perspektivet utgår således ifrån ett pluralistiskt 

synsätt; att det internt finns olika grupperingar, subkulturer eller fraktioner. En teknisk 

standardsättande organisation är ett bra exempel, där det finns en maktstruktur och flera 

små grupper som alla arbetar med olika frågor, mål och idéer. Makt definieras allmänt 

som en metod att uppnå ett mål, där det ofta finns ett egenintresse. Vad som bestämmer 

hur mycket makt en individ har över ett beslut beror mycket på hur organisationen ser 

ut. I standardsättande organisationer kan det antas att det är expertis och kunskap som 

ger individerna makt över besluten, vilket kallas för postindustriella organisationer. 

(Hatch, 2002, p. 313-316) 

3.4.2  Begränsad Rationalitet 

I den dokumentation som sker av mail-konversationerna har vi slagit fast att vi behöver 

en mall för att identifiera om det sker någon speciell typ av beslutsprocess. Därför har vi 

valt fyra modeller som täcker ett relativt brett område av beslutstyper (se nedan). 

Organisationer använder oftast flera olika typer av beslutsmetoder samtidigt och vi tror 

inte heller att vi kommer att kunna identifiera en metod som ser exakt lika dan ut som 

modellerna ovan. Vi är helt enkelt intresserade av att se om det går att identifiera en 

generell beslutsmetod. 

Forskning om beslutsteori har belysts av ett flertal olika discipliner där medicin, politik, 

ekonomi, geografi och psykologi är några exempel. Inom psykologi benämns termen 

ofta som behavioral decision making theory, och som namnet förtäljer ligger fokus på 

individens beteende. Ofta är den psykologiska grenen fokuserad på normativa och 

deskriptiva teorier. Normativ beslutsteori innebär hur en individs beslut 

överensstämmer med dennes tro och värderingar medan deskriptiv fokuserar på hur en 

individ införlivar sin tror och värderingar i sina beslut. (Slovic et al., 1977). Hand i hand 

med normativa teorier är rationalitet och optimalitet (Einhorn & Hogarth, 1981). Den 
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kanske mest klassiska formen av den rationella beslutstagaren inom ekonomisk teori är 

The Economic man.  

 

 

 

En traditionell beslutsprocess brukar se ut enligt följande: 

Figur 7: Den rationella beslutsprocessen 

en ekonomiskt rationella beslutstagande individen har kommit att kritiseras av bland 

annat Herbert Simons som menar att människan har för lite information om sin mikro- 

och makroekonomiska omgivning för att ta ett rationellt beslut och att det alltid kommer 

att finnas en risk förknippad med ekonomiska beslut, så kallad bounded rationality. 

(Simon, 1979; Robbins, 1998; Brooks, 2003). Enligt Simon´s teori om bounded 

rationality är inte människan lika rationell i sina beslut. Två punkter som den rationella 

beslutsmodellen bland annat faller på är att beslutsfattaren inte alltid kommer att ha 

tillgång till den information som krävs för att ta ett rationellt beslut. I enklare och små 

organisationer kan den rationella modellen fungera till viss del, men komplexare 

organisationer som arbetar i dynamiska miljöer, t ex teknologier som snabbt förändras, 

arbetar under en större osäkerhet. Detta gör det än svårare att samla den information 

som krävs för att ta ett fullt rationellt beslut. För det andra antar den rationella modellen 

att beslutsfattarna har nått konsensus, medan det i verkligheten ofta finns olika 

uppfattningar om alternativen (mångtydighet). Även om mer information samlas in som 

i praktiken skulle underlätta ett beslut, kommer mer information också skapa fler 

alternativ för beslutsfattarna vilket kan stärka oenigheten om rätt beslut. Dessa två typer 
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av oenighet och mångtydighet ligger till grund för Thompsons matris som vi ser nedan 

(Hatch, 2002, p. 303-305). 

Figur 8: Thompsons matris 

Matrisen redovisar fyra olika beslutsmetoder beroende på om det finns en 

enighet/oenighet. Som det går att se finns den rationella modellen med. När osäkerhet 

och mångtydighet ökar är det många beslutstagare som lutar sig mot den rationella 

modellen då den invaggar en falsk säkerhet, vilket enligt forskare med ett institutionellt 

synsätt har ett ursprung från institutionella normer kopplat till rationalitet (Hatch, 2002, 

p. 307). Genom att bryta sig ur mönstret i användandet av den rationella modellen 

öppnas fönstret till andra beslutsmetoder och bland annat koalitionsmodellen, trail-and-

errormodellen och soptunnemodellen.  

3.4.3  Trial-and-error modellen 

Parterna är i det här fallet överens om vilket mål som ska nås, men har inte tillräckligt 

med information om vilken metod som ska användas för att nå målet. Istället kan 

individerna ta flera små beslut, ofta bygger dessa på tidigare beslut, tills en 

helhetslösning är nådd. Exempel går att se i budgetbeslut eller inköp, där t.ex. 

föregående års förbrukning eller kostnader analyseras. (Hatch, 2002, p. 307-309) 

3.4.4  Koalitionsmodellen 

Omständigheterna vid denna modell innebär att det finns en oenighet om både mål och 

metod vilka orsakas av brist i information. Individer med beslutsfattande makt kan i 

dessa fall utnyttja politiska processer för att få igenom ett beslut. I koalitionsmodellen 

innebär den politiska processen att beslutsfattare söker sig till varandra för att skapa en 

koalition där alla medverkandes intressen mer eller mindre tas hänsyn till. Ofta sker 

förhandlingarna i det fördolda och vikt läggs i första hand på att ta hänsyn till intressena 

i koalitionen snarare än att söka information som underbygger ett rationellt beslut. 
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(Hatch, 2002, p. 307-309) Ett vanligt exempel går att se i Sveriges regering där vi under 

olika mandatperioder har kommit att styras av koalitionsregeringar.  

3.4.5  Soptunnemodellen 

I Soptunnemodellen eller the Garbage Can Model, saknas det konsensus i både mål och 

val av metod. Cohen et al. (1972) menar att metoden är lämplig i en miljö där en 

strukturerad anarki råder, exempelvis ett universitet. Organisationen arbetar i en 

omgivning som betecknas av tekniska osäkerheter, ett dynamiskt flöde av vilka som tar 

besluten eller att omgivningen kring organisationen är svårförstådd. Besluten blir 

således slumpmässiga då en beslutstagare dynamiskt deltar i olika beslutskontexter. 

Som Cohen och hans kollegor påpekar; alla deltagare deltar inte i allting (författarens 

översättning) (Cohen et al., 1972, p. 2). Beslut som tas behöver heller inte lösa det 

ursprungliga problemet eftersom faktorerna som bidrar till beslutet slumpmässigt sätts 

samman kan beslut fattas som inte har med det ursprungliga problemet att göra.  

Modellen har fått en del kritik (Mucciaroni, 1992) som menar att den bygger på en allt 

för hög nivå av generalisering. Sambanden mellan problem, lösning och politik 

undersöks som enskilda fenomen istället för att undersöka sambanden mellan dem. 

Även om det finns kritik framhävs det också att modellen fortfarande har sina styrkor 

och är användbar som ett ramverk i beslutsfattande. 

Vanligtvis skiftar organisationer i hur de tar beslut beroende på hur situationen ter sig, 

vilken information som finns tillgänglig och hur pass mycket konsensus som råder i åt 

vilket håll beslutet skall leda organisationen.   

Såhär långt har vi visat att organisationer använder olika metoder för att ta beslut samt 

att det finns olika idéer om hur ett optimalt beslut bör tas. Dessa används oftast 

dynamiskt eller på en och samma gång. Hursomhelst, vi tror att på grund av eventuella 

rollkonflikter och rolltvetydigheter påverkas individens rationalitet på ett negativt sätt 

då individen snarare upplever en kognitiv begränsning och dåligt underbyggda beslut 

kan tas. Vi anser också att individer överlag är oförmögna att ta ett fullt ut rationellt 

beslut. I enlighet med teorin om bounded rationality kan inte människans hjärna ta in all 

den information som behövs för att ett sådant beslut skall kunna tas. Beslutsmodellerna 

som redovisas i figur 8 (Thompson Matrisen) kommer således att användas som 

underlag för empirisk bevisning av beslutsmetod medan vi har ett synsätt som utgår från 

att människan tar beslut enligt bounded rationality. Detta synsätt innebär att rationalitet 

begränsas av: 

A) Ofullständig och felaktig information 

B) Problemens komplexitet 

C) Individers oförmåga att bearbeta all information som finns 

D) Begränsad tid att fatta beslutet 

E) Olika preferenser hos beslutsfattare om organisationens mål 

 

(Hatch, 2002, p. 304) 

Vi ska nu gå in på emotioner och beslut eftersom vi tror att rollkonflikter kan påverka 

deltagarnas beslutsfattande negativt.  Vi är helt enkelt intresserade av att se om det går 

att identifiera en generell beslutsmetod och om de rollkonflikter som sker har en 

påverkan på hur dessa beslut ter sig. 
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3.4.6  Rollkonflikters påverkan på beslut 

Vi ämnar, som tidigare sagt, undersöka med hjälp av intervjuer om individerna som 

arbetar i gränsöverskridande arbetskontexter upplever rollkonflikter som en följd av co-

opetition. Dessa resultat kommer senare att jämföras med våra enkätresultat som i sin 

tur ämnar undersöka individernas stressupplevelser. Detta så stress tenderar att vara 

korrelerat med rollkonflikter. Slutligen kommer vi undersöka om individernas 

eventuella rollkonflikter tenderar att försvåra deras beslutsfattande.  

Själva processen för att nå fram till ett beslut kan påverkas av flera faktorer, bland annat 

organisationskontexten, personlighetsdrag och kognitiva begränsningar hos individer 

som grundar sig i både situations- och personlighetsfaktorer. (Katz & Kahn, 1978, p. 

487) Våra studieobjekt tenderar att arbeta i gränsöverskridande arbetskontexter där 

individerna pendlar mellan två olika roller. De olika rollerna kan ibland skapa 

rollkonflikter då rollsändarnas förväntningar ibland kan vara motsägelsefulla och i 

extrema fall även kan vara helt omöjliga att förena (Kahn et al., 1964, p. 19). Individer 

som innehar olika roller som även skapar rollkonflikter kan ge uttryck för frustration 

(Kahn et al., 1964, p. 65).  

Vi antar att det förekommer många olika förväntningar på individer som arbetar i 

gränsöverskridande arbetskontexter. Dessa kan utgöras av direktiv när det gäller 

kunskapsdelning. Individer som arbetar i en organisation tenderar enligt March (1997, 

refererad i Maitlis & Ozcelik, 2004, p. 376) att agera så korrekt som möjligt på grundval 

av regler, rutiner, identiteter och roller. Enligt March (1991) agerar individer dessutom 

utifrån förväntade konsekvenser (p. 97). Vi tänker oss att individer agerar utifrån 

rollsändarnas förväntningar till en grad som beror på vilka konsekvenser som kan 

tänkas förekomma om individen inte agerar på ett sådant sätt som rollsändaren kanske 

förväntade sig. Samtidigt som individer strävar efter att göra rationella val försöker de 

samtidigt att finna en tillfredsställande lösning vilket kan vara avgörande för själva 

beslutsfattandet som i sin tur skapa problem för både organisationen och individen 

självt. (Maitlis & Ozcelik, 2004, p. 376) 

 

Gränsöverskridande arbetskontexter kan ibland vara komplext då man i vissa fall antas 

representera olika organisationer och därmed olika intressen. Individer tror att de kan 

hantera ett komplext problem genom att kompromissa och balansera mellan olika 

förväntningar. Hursomhelst, ibland förekommer motsatsen då individer har en övertro 

på sin förmåga att man faktiskt klarar av att balansera olika förväntningar. Den här 

övertron på sin egen förmåga att man har kontroll kan påverka beslutsfattandet. 

(Brooks, 2003, p. 37) 

Individer som upplever rollkonflikter och därmed stress kan enligt Furnham (2005) 

uppleva tre olika symptom. Dessa är fysiologiska, emotionella och beteendemässiga 

symptom. I vårt arbete är endast de två senare symptomen relevanta då emotionella 

symptom antas begränsa individens handlingsförmåga. Enligt Furnham (2005) utgörs de 

emotionella symptomen av oro, ilska, frustration etcetera. De beteendemässiga 

symptomen utgörs av irrationalitet då man ofta tenderar att snabbt flyga iväg från 

handlingen eller att man uppvisar en oförmåga att koncentrera sig och därmed utföra en 

uppgift. (p. 372) Vi ser att rollkonflikter kan orsaka emotionella begränsningar på grund 

av stress som i sin tur har en inverkan på individers förmåga att ta beslut.  

Några forskare som fokuserat på hur negativa emotioner påverkar beslutsfattandet är 

Maitlis & Ozcelik (2004). De menar att emotioner såsom oro, ilska, frustration etcetera 

kan påverka individers beslutsprocesser i en organisation. Dessa känslor påverkar inte 
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endast individens egna handlingar utan även omgivningens 

(organisationsmedlemmarnas) känslor och handlingar. (p. 391) Med andra ord, 

emotioner kan påverka beslutsprocessen då det uppstår en så kallad kognitiv 

begränsning vilket försvårar ett rationellt beslutsfattande (March & Simon, 1958, 

refererad i Katz & Kahn, 1978, p. 494-496; Robbins, 1998; Brooks, 2003, p. 37).  

3.5  Sammanfattning av kunskapsramen   
Vi har nu redovisat den kunskapsram vi har utgått ifrån i denna studie. För att ge en 

klarare bild vad varje teoretiskt område kommer att användas till redovisas nedan tre 

olika figurer. Co-opetition finns med i varje figur för att illustrera hur detta fenomen är 

en kontext till kunskapsramen och genomförandet av studien.  

 

S. Lindblom, A. Sundberg, 2010 

Figur 9: Sammanfattning av kunskapsram i 

Som går att utläsa i figuren ovan ämnar vi att genomföra intervjuer. Intervjuerna med 

dess teman är grundade på teorier om roller och ämnar undersöka hur co-opetition 

påverkar roller genom att analysera dessa utifrån konflikter, mekanismer och 

tvetydighet. Frågor kring co-opetition och om det finns andra biverkningar av 

fenomenet har också tagits hänsyn till i intervjun. 

S. Lindblom, A. Sundberg, 2010 

Figur 10: Sammanfattning av kunskapsram ii 

För att kategorisera respondenterna kommer det även ske en enkätundersökning i 

samband med intervjuerna. Enkätens syfte är att undersöka om det finns tendenser av 

stress hos respondenterna och enkäten baseras på teorierna typ A personlighet och locus 

of control. Co-opetition är återigen med som kontext då vi tror att stress är en produkt 

av att deltagarna befinner sig i co-opetition.  

S. Lindblom, A. Sundberg, 2010 

Figur 11: Sammanfattning av kunskapsram iii 
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För att undersöka beslutsprocesserna inom IETF analyserar vi mail-konversationer. 

Detta har gjorts utifrån Thompsonmatrisen med bunden rationalitet som utgångspunkt 

för människans förmåga att vara rationell. Parallellt med detta undersöks teorin om 

makt och politik samt om det går att identifiera grupperingar på grund av 

organisationstillhörighet.  

  



 
 

31 
 

 

4. Vägen till kunskap 
Här kommer en redogörelse för de vetenskapliga utgångspunkter som har använts i 

studien.  Om ni vill veta mer om punkter som forskningsstrategi, förkunskap, 

litteratursökning samt källkritik av primära och sekundära källorna ska detta kapitel 

läsas.  

4.1 Forskningsstrategi 
Vad är skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa studier? Forskare som Jan Trost 

menar att skillnaden ligger i att kvantitativa studier fokuserar på relationen mellan 

variabler snarare än på människor. Ofta mäts detta i olika skalor som till exempel 

kvotskalor där data grundar sig i siffror. Ett generellt antagande kan då bli att så fort du 

försöker mäta någonting med siffror är en studie kvantitativ. En kvalitativ studie, är till 

skillnad från kvantitativ, inte fokuserad på att mäta och undersöka relationen mellan 

olika variabler. I det här fallet utgör variablerna istället kategorier, exempelvis är ålder 

inte intressant som en kvotskala utan är istället en kategori som exempelvis ”yngre” 

eller ”medelålder”. (Trost, 1997, p. 8-14)  

Bryman och Bell (2005) belyser de olika datainsamlingsmetoderna ur ett liknande 

perspektiv. I kvalitativ forskning läggs vikt vid ordens betydelse, vice versa. Författarna 

menar också att det finns en generell koppling till epistemologi och ontologi beroende 

på val av datainsamlingsmetod. De hävdar att det i kvantitativa studier finns en 

koppling till en deduktiv ansats medan kvalitativa ofta bygger på induktiva ansatser. 

Vidare pekar de på att den kvantitativa strategin ofta har objektivism och kvalitativ 

konstruktionism som ontologisk inriktning (Bryman & Bell, 2005, p. 39-41). Även om 

detta är en generell bild som lyfts fram påpekar både Bryman & Bell (2005) samt Trost 

(1997) att en kombination av dessa forskningsstrategier är fullt möjligt och ibland 

oundvikligt, vilket innebär att till exempel en kvantitativ strategi inte nödvändigtvis 

måste innebära en deduktiv ansats.   

Denna studie bygger på en deduktiv ansats där vi studerar organisationen, IETF, genom 

att använda vedertagen kunskap. Vi undersöker här rollkonflikter med hjälp av en 

kvalitativ intervju med tillhörande enkät för att kategorisera intervjupersonerna. Enkäter 

för kanske tankarna till mätning av data och kvantitativ forskning, men då vi endast 

använder enkäten för att kategorisera och inte mäta ett större antal personers 

stressbeteende, ska denna inte ses som kvantitativ. Vidare gör vi en kvalitativ passiv 

observation av konversationer inom olika arbetsgrupper i IETF då vi kategoriserar och 

undersöker mönster i konversationerna och inte heller här mäter någon data. Den 

deduktiva ansatsen innebär alltså att vi försöker dra en slutsats om det finns ett samband 

mellan dessa teorier i kontexten av co-opetition.  

4.2  Kvalitativa metoder, epistemologi och ontologi 
Kvalitativa metoder har som nämnts tidigare fokus på ord snarare än siffror. Det finns 

några olika metoder att samla in data med, som till exempel enkäter eller intervjuer. Vår 

studie baseras på en kvalitativ intervju som har kompletterats med en enkät. Trost 

(1997) beskriver i sin bok Kvalitativa Intervjuer åtta möjliga utfall där en studie 

antingen är enbart kvalitativ, kvantitativ eller en blandning av båda. Utfallen baseras på 

att den kvalitativa processen består av tre olika steg; datainsamling, analys/bearbetning 

samt tolkning och att dessa moment kan utgå från en kvantitativt eller kvalitativt metod 
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(Trost, 1997, p. 12-13). Bryman & Bell (2005) ger en lite mer nyanserad bild av hur en 

kvalitativ forskningsprocess går till: 

 Generella frågeställningar 

 Val av relevanta platser och undersökningspersoner 

 Insamling av relevant data 

 Tolkning av data 

 Begreppsligt och teoretiskt arbete 

 Rapport om resultat och slutsatser 

 

Gemensamt för ovan nämnda forskare och deras böcker är att de pekar på att kvalitativ 

forskning utgår från en tolkande teoretisk kunskapssyn (Bryman & Bell, 2005; Trost, 

1997). Vi har som mål att tolka organisations medlemmars verklighet utifrån deras 

upplevelser och erfarenheter vad gäller gränsöverskridande arbetskontexter samt 

rollernas betydelse, därmed antar vi en subjektiv ansats. 

Subjektiv idealsim enligt Berkley, en biskop som levde under sent 1600-tal i Irland, 

menade att människan existerade därför att gud tänkte på oss (Sohlberg, 2009, p. 50-

51). I vår mening innebär detta att sinnesintryck existerar i och med att någon uppfattar 

dem och att det är dessa sinnesintryck som formar en verklighet (Wenneberg, 2001, p. 

20). Att definiera vilken ontologisk förhållning en forskare har är av stor vikt då det 

påverkar hur problemet formuleras eller exempelvis hur frågorna i en intervju utformas 

(Bryman & Bell, 2005, p. 35). Ontologi kan förklaras i att det rör varandets natur och 

epistemologi hur varandet blir vetbart (Johansson-Lindfors, 1993; Sohlberg, 2009). Den 

kvalitativa studien antar således en förstående epistemologi där verkligheten tolkas av 

den som studerar den och där all kunskap om verkligheten är subjektiv. Tyngden ligger 

här på att förstå verkligheten utifrån hur deltagarna i denna miljö tolkar verkligheten. 

(Bryman & Bell, 2005, p. 29, 298) Logiskt vore det då att den ontologiska ansatsen blir 

konstruktivistisk och därmed subjektiv där verkligheten formas av hur vi uppfattar och 

kommunicerar med varandra om den. (Sohlberg, 2009; Bryman & Bell, 2005, p. 34, 40, 

298)  

En motivering till varför vi väljer att ha en subjektiv förhållning är att vi kommer 

undersöka individers erfarenheter och upplevelser vad gäller gränsöverskridande 

arbetskontexter. Enligt Bjereld et al. (2009) går kvalitativa metoder ofta hand i hand 

med ett subjektivt element eftersom det ger utrymme för forskarnas egna känslor och 

åsikter (p. 117). Varför kan vi inte göra detta genom en kvantitativ studie? Därför att en 

kvantitativ studie skulle mäta dessa samband vilket inte är syftet i uppsatsen (Bjereld et 

al., 2009, p. 120). Vi vill bland annat veta vilka egenskaper eller effekter det dubbla 

medlemskapet har på deltagarna och vill få dem att fritt och öppet tala eller dela med sig 

av sina erfarenheter. Detta kommer att hjälpa oss förstå fenomenet på ett bättre sätt. I 

den kvalitativa metoden tror man inte heller på någon slutgiltig kunskap eller sanning 

(Eneroth, 1995, p. 74). Vårt mål är alltså att denna undersökning ska utgöra en fas i 

kunskapsutvecklingen inom givet område.  

För att ytterligare säkra att valet av forskningsstrategi har rätt infallsvinkel har vi sökt 

forskning inom liknande områden. Ofta är detta inte helt lätt att identifiera då 

vetenskapliga artiklar vanligtvis inte i klartext redovisar strategi annat än kvalitativ eller 

kvantitativa metoder. Istället har vi vänt oss mot avhandlingar, vilka vi menar är mer 

utförliga i att redovisa sin strategi. Här har vi identifierat en speciellt relevant 

avhandling av Anna-Greta Nyström från 2008. Studien heter Understanding Change 
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Processes in Business Networks och fokuserar på förändringsprocesser i miljöer som 

präglas av konvergens med telekommunikationsbranschen i Finland som fallstudie. Co-

opetition är ett centralt begrepp i studien och den berör också tekniskt standardsättande. 

Nyström använder sig av kvalitativa intervjuer i sin forskning och ser verkligheten ur en 

social konstruktivistisk synvinkel. Motiveringen är att konvergens inte är en variabel 

som ska mätas utan snarare är en kontext där nätverken och avsikter om hur dessa 

utformas skapas av deltagarna.  

Nyströms avhandling har gett oss en vägledning i val av strategi och stärkt den 

verklighetssyn vi har då vi likt ovan nämnda studie undersöker fenomenet med 

utgångspunkt från deltagarnas subjektiva upplevelser. Vi väljer också att göra detta 

vetbart genom kvalitativa intervjuer där vi tolkar resultatet. Ett motiv till detta, likt 

Nyströms studie, är att fenomenet (co-opetition) inte är en variabel utan en kontext som 

skapas av medlemmarna själva.  

4.3  Förkunskap 
Enligt Bjereld et al., (2009) underlättar en individs förkunskap studiens genomförande. 

Man skiljer mellan två typer av förförståelse, nämligen allmän och teoretisk 

förförståelse. Den allmänna förförståelsen erhålls från utbildningen, arbetslivet och 

privatlivet medan den teoretiska förförståelsen fås från forskningsrapporter och andra 

kunskapskällor. Den teoretiska förförståelsen har en mer direkt anknytning till den 

aktuella studien och dess ämne. (p. 14) 

Författarnas allmänna förståelse skiljer sig åt då de har olika utbildningsbakgrund. Den 

ena studerar till civilekonom medan den andre till civilekonom - handel och 

logistikprogrammet, båda på Umeå Universitet. En gemensam nämnare är intresset för 

management vilket förde oss tillsammans i att skriva examensarbetet. Axel har en 

inriktning på retail and supplychain management och management medan Sara har en 

inriktning på hur man leder strategier, människor, projekt och processer. Värt att nämna 

är att Sara varit i kontakt med olika teorier som bland annat berör människor och sociala 

identiteter medan Axel är sedan tidigare till viss del bekant med IOR. Detta innebär att 

vi har olika kunskaper vilket har lett till att vi kompletterar varandra på dessa områden.  

Vad gäller den teoretiska förförståelsen har ingen av författarna någon ämnesteknisk 

bakgrundskunskap om standarder och standardsättandeprocesser respektive 

organisationer. Detta har krävt många timmars inläsning om ämnet, dock har den 

forskningsgrupp som inspirerat oss till arbetet varit tillmötesgående, delat med sig av 

sin kunskap och visat oss nya vägar när vi varit vilse. Hursomhelst, trots vår allmänna 

förförståelse har det krävts mycket inläsning om både co-opetition, roller och dess 

följder, detsamma gäller beslutsprocesser. Nedan kommer en redogörelse för hur vi 

funnit relevant litteratur för studien.  

4.4  Litteratursökning 

Det teoretiska avsnittet berör tre olika områden, nämligen co-opetition, 

rollkonflikt/rolltvetydighet och beslutsprocesser. Utöver dessa områden berör vi också 

aspekter inom standardiseringsprocesser. Dessa artiklar och böcker i ämnet har vi 

erhållit genom rekommendationer från forskare vid USBE som vid skrivande tillfälle 

arbetar med ämnet.  

Vid byggandet av teoribakgrunden har vi använt oss utav databaserna vid Umeå 

Universitetsbiblioteket samt Google Scholar. Teorierna är hämtade från både 

ekonomiska och samhällsvetenskapliga databaser vilka är Business Source Premier, 
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Emerald Fulltext och Academic Search Elite. Utöver de vetenskapliga artiklar 

redovisade använder sig arbetet även av en hel del böcker. Dessa har alla hämtats från 

Umeå Universitetsbibliotek och lokaliserats via dess sökmotor Album.  

För att hitta relevanta artiklar har ett antal olika nyckelord använts i nämnda databaser. 

Vad gäller co-opetition användes nyckelord såsom co-opetition, interorganizational 

relationships och compete and cooperate, knowledge sharing och boundary spanning. 

Teorier om roller, rollkonflikter och rolltvetydigheter söktes artiklar med hjälp av ord 

såsom interpersonal relationships, organizational behavior, boundary spanners, role, 

role perception, role theory, role conflict och role ambiguity. För att sedan reda ut vilka 

faktorer som påverkar en individs upplevda stress användes nyckelord som stress, 

organizational stress, locus of control, type A behavior. För att slutligen ta fram 

relevant fakta om beslutsprocesser användes ord som decision, decision theory, decision 

making, decision process, decision making processes och decision models. Värt att 

nämna är dock att en viss del av litteraturen har indirekt återfunnits i andra böcker och 

artiklar.  

4.5  Källkritik 
Det är viktigt att vara kritisk till det använda materialet som återfinns i teorikapitlet 

samt det studien har kommit fram till. En primär källa betecknas av att forskaren själv 

har iakttagit det som berättas medan en sekundär innebär att forskaren återberättar ett 

fenomen som någon annan har iakttagit (Johansson-Lindfors, 1993, p. 89).  

Johansson-Lindfors (1993), forskare och författare, menar att det finns tre kriterier som 

bör tas hänsyn till vid teorianvändningen i vetenskapliga studier. Kriterium nummer ett 

är ursprunget, vilket är kopplat till användandet av första- och andrahandskällor. Vid 

återgivning av en forskares ståndpunkt eller åsikt är det att föredra förstahandskällor. 

Studier har visat att det kan ske förvanskningar då andrahands-, tredjehands- eller 

fjärdehandsrefereringar etcetera används. För att motverka detta har vi i största möjliga 

mån utgått från förstahandskällor, vilket ibland kan krocka med kriterium två, 

aktualiteten. Då vi i möjlig mån använder förstahandskällor kan dessa upplevas 

utdaterade eller gamla, exempelvis Kahn eller March. Detta betyder dock inte att ett 

gammalt verk är ekvivalent med inaktuellt eller utdaterat. Aktualitetssjuka är en term 

som beskriver ett förhållande där äldre verk kommer i skymundan för nyare verk som 

inte nödvändigtvis behöver vara bättre. (Johansson-Lindfors, 1993, p. 88-90) 

Värt att påpeka och förtydliga är att när vi beskriver rollkonflikter och rolltvetydigheter 

används i vissa fall endast en källa i form av Kahn et al, 1964. Kahn, Wolfe, Quinn & 

Snoek, 1964. Dessa är väl kända författare inom det rollteoretiska området och står för 

välrepresenterade citeringar och refereringar i andra och nyare arbeten. Kahn et al 

tillhandahåller väsentlig kunskap i vår studie, men för att öka trovärdigheten har vi valt 

att i vissa fall komplettera med nyare källor. 

Det sista kriteriet är den empiriska grunden, att använda primär eller sekundär källor. 

Det vanligaste i dagens forskning är att båda dessa metoder används vid grundandet av 

empiri. Vi menar att denna studie är baseras på en primär empirisk grund, alltså att vi 

återberättar vad vi själva observerat. Dels genom intervju och enkäter, men också i 

observationerna av de diskussioner som pågått elektroniskt. (Johansson-Lindfors, 1993, 

p. 89) För att undvika felaktigheter i den empiriska grunden, som exempelvis ledande 

frågor har vi försökt hålla de frågor vi ställt så öppna som möjligt. Vi använde också 

följdfrågor för att försäkra oss om att vi tolkar svaren på ett korrekt vis, mer ingående 

information om detta under kapitel 12 om sanningskriterier.  
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I frågan vad som hade gjort intervjuerna bättre ser vi två faktorer som är relevant att ta 

upp, antal respondenter och sättet intervjuerna är genomförda på. I frågan om antal 

respondenter tror vi att ett större antal skulle skänkt större trovärdighet åt den slutsats vi 

kommit fram till. Även om vi inte anser att fler intervjuer skulle leda till andra resultat 

då de mönster som har gått att tolka från intervjuerna pekar åt samma håll, men likväl 

stärka slutsatserna som dras. Att studien skulle kunna göras mer omfattande är en av 

anledningarna till att vi hänvisar detta arbete till att öka förståelsen och inte drar 

vedertagna slutsatser om bland annat effekterna av rollkonflikter på individnivå och på 

beslutstagandet. I frågan om hur intervjuerna genomfördes, över telefon, skulle fysiska 

intervjuer förmodligen ha gett en bättre social interaktion med deltagarna och det är 

möjligt att en ökad interaktion skulle ha lett till en ärligare diskussion. 

Vi menar att våra intervjupersoner snarare talade utifrån andras upplevelser och inte 

utifrån sin egen. De höll sina svar på en mer generell nivå då de menade att de hade sett 

andra som haft problem med att kombinera de olika rollerna, men däremot att de själva 

inte hade upplevt detta. Som ni kommer att utläsa av analysen kan dock detta bero på 

andra faktorer än ärlighet.    

I den enkätundersökning vi ämnade göra i syfte att kategorisera intervjudeltagarna 

ansåg vi att det inte kom in tillräckligt med svar för att göra en korrekt kategorisering. 

Vi har diskuterat detta sinsemellan och kommit fram till att vi kommer ha med 

enkätundersökningen, men tonar ned resultaten. Istället för vi en diskussion utifrån 

kopplingen mellan stressbeteende och rollkonflikter då vi anser att det nyanserar våra 

slutsatser. I frågan om dokumentationen av mail-konversationer har vi i efterhand hittat 

svagheter. Dessa svagheter grundar sig i att vi inte inkluderade vissa dimensioner som 

kunde ha varit till nytta vid analysen om rollkonflikter påverkar beslutsfattandet. 

Exempelvis skulle det förmodligen gett mer i förhållande till rollkonflikter om 

företagens agendor också hade dokumenterats då vi tydligare skulle se när deltagare 

hoppar mellan roller. Vi anser dock att vi har kunnat påvisa beslutsmönster och vad som 

ger makt i diskussionerna, varför vi valt att redovisa dessa resultat och behålla mail-

konversationerna som en del av undersökningen.   
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5. Studiens Tillvägagångssätt 
Här presenteras studiens population för att därefter komma in på hur 
examensarbetets undersökningar genomförts. Det vill säga den kvalitativa 
intervjustudies tillvägagångssätt för att undersöka om eventuella rollkonflikter och 
rolltvetydigheter förekommer i en miljö som präglas av co-opetition. Vi redogör 
sedan för enkätstudien som ämnar undersöka locus of control och typ A personlighet. 
Vidare beskrivs hur dokumentationen av de elektroniska konversationerna inom i 
IETF har gått till.  

5.1  Databas 
Denna består av information om den population vi ämnar undersöka. Informationen har 

samlats in utifrån mail-konversationer från IETF’s egna hemsida med utgångspunkt i 

arbetsgrupper som diskuterar standarder för IPv6. Från konversationerna mellan 

medlemmarna har information om namn och e-mailadresser hämtats. För att bygga 

vidare med information som arbetsgivare, land eller yrke har den professionella 

nätverkssidan Linkedin.com utnyttjats. I vissa fall har det varit svårt att identifiera rätt 

person via nätverkssidorna, oftast finns flera personer med liknande eller samma namn. 

I dessa fall har individerna sållats utifrån bransch och arbetsgivare vilket har underlättat 

processen att samla in informationen om individerna. Dock har inte alla individers 

professionella tillhörighet i populationen gått att identifiera, eftersom alla inte lägger ut 

information om sig själva offentligt. I dessa fall har kolumnerna för individernas 

arbetsgivare, yrke och tidigare arbetsgivare markerats med X i databasen. Detta är dock 

ingenting som bör påverka intervjustudien eller enkätundersökningen då 

intervjupersonurvalet är baserat på en kvalitativ studie, alltså vi har inte utnyttjat hela 

populationen utan endast valt ut ett fåtal individer med en god variation (mer om detta i 

6.2). 

För att dölja befolkningens identiteter är varje intervjuperson kodad. Varje unik kod är 

kopplad till en individ i befolkningen som finns representerade i en databas. Utifrån 

koden kan vi i databasen identifiera individens arbetsgivare, namn, yrke, tidigare 

yrken/arbetsgivare, land och kontaktuppgifter. Efter intervjuerna har vi förstått att vissa 

personer har unika positioner och roller vilket har medfört att vi inte kommer att 

redovisa databasen överhuvudtaget för att skydda deltagarnas identiteter. I enlighet med 

god forskningsetik är det forskarens ansvar att inte röja identiteterna hos deltagarna och 

speciellt inte om detta kan skada dem (Bryman & Bell, 2008, p. 562). Academy of 

Management, en ledande organisation för forskare och lärda som ämnar undersöka 

organisationer och ledarskap, har liknande etiska regler kring detta. Dess uppförandekod 

för etisk forskning menar att det är forskarens ansvar att skydda intervjupersonens 

identitet (AOM, 2005, § 4.1.4).  

Den totala populationen består av 95 individer som har deltagit i olika IPv6 

arbetsgrupper mellan perioden 22102009 – 19032010.  Anledningen till den begränsade 

perioden beror i första hand på att vi i en kvalitativ studie inte behöver ett stort antal 

informationskällor, men också tidsbrist. Under denna period har över 480 stycken 

aktiviteter i form av uttryckta åsikter och diskussioner pågått.  

Själva populationen är framtagen genom att studera de diskussioner som har pågått 

under ovan given tidsintervall, där information om vilka arbetsgivare och övrig relevant 

information har hämtats från olika karriärdatabaser såsom LinkedIn. Vi har inte haft 

någon tanke på kulturella skillnader vilket kan begränsa vår generalisering till 

organisationen IETF. 
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5.2 Val av relevanta undersökningspersoner för intervjun 
Det är viktigt att veta vad urvalet står för, speciellt när det gäller kvalitativa studier. I en 

kvalitativ studie vill forskaren i de flesta fall få en så stor variation som möjligt och inte 

ett antal likartade intervjupersoner. (Trost, 1997) Då vi i denna studie ämnar undersöka 

förhållandet mellan individer som i sina professionella arbetsroller ligger i konkurrens 

med varandra, har urvalet medvetet valts från dessa individer i populationen. Denna 

urvalsmetod kallas för icke-sannolikhetsurval och betecknas av att urvalet tas fram på 

andra sätt än slumpmässiga. Vid ett icke-sannolikhetsurval finns det också ett antal 

metoder, vilket vi här har använt ett subjektivt urval. Detta innebär att urvalet är 

framtaget baserat på forskarens egen bedömning om vilka informationsenheter som 

skall vara med då de bäst representerar populationen, förutsatt att dessa var tillgängliga 

vid den aktuella tidpunkten. (Johansson-Lindfors, 1993, p. 95-96; Bryman & Bell, 2005, 

p. 110-111) 

Våra intervjupersoner har medvetet valts ut efter vår egen bedömning om vilka som är 

mest intressanta i den totala populationen. Detta har gjorts utifrån analysen av mail-

konversationerna inom organisationen IETF och arbetsgruppen för standarden IPv6. Vi 

har som mål att undersöka förhållandet mellan individer som på organisationsnivå 

tenderar att konkurrera med varandra, exempelvis individer från Nokia och Ericsson. 

För att få variation i vår studie har vi valt intervjupersoner från databasen utifrån fyra 

kriterier, nämligen antalet aktiviteter i diskussionen och om individers 

organisationstillhörighet är av ett konkurrerande eller icke-konkurrerande slag. Så här 

ser urvalet ut:  

- Få aktiviteter, konkurrerande organisationstillhörighet 

- Många aktiviteter, konkurrerande organisationstillhörighet 

- Få aktiviteter, icke-konkurrerande organisationstillhörighet 

- Många aktiviteter, icke-konkurrerande organisationstillhörighet 

Vad som avgör om det är få eller många aktiviteter beror på om individen är involverad 

i mindre eller fler än tio aktiviteter. Om individen tillhör en konkurrerande eller icke-

konkurrerande organisation beror på vår subjektiva bedömning. Konkurrerande 

organisationer utgörs av Nokia vs. Ericsson, alternativt Microsoft och Cisco medan 

icke-konkurrerande organisationer utgörs av universitet och företag som inte ligger i 

direkt konkurrens med andra IETF deltagares arbetsgivare. 

5.2.1  Tillgänglighet och en första kontakt 
Vår ambition från början var att få så många individer som möjligt att ställa upp i vår 

studie. Det slutgiltiga urvalet blev sex intervjupersoner och vi kommer nu redogöra för 

varför vi tror att endast sex personer valde att delta i vår studie. Vi började den 19 april 

med att skicka ut ett introducerande e-mail om själva studien (se appendix A – first 

contact) till åtta individer varav två individer från de fyra olika kriterierna (se ovan). 

Hursomhelst, vi fick endast ett svar från en person som dessutom ville ha mer 

information om studien och en motivering varför vi valt just honom. Efter att ha skickat 

ut ännu ett e-mail med kompletterande information till individen (se appendix A – more 

information before the interview) valde denne att delta i studien.   

Då vi inte fick några svar bestämde vi oss för att skicka ut en påminnelse. Detta 

resulterade i att vi dels fick vi ett återbud av en individ då denne inte hade tid att delta i 

studien, men också ett svar från en individ som svarade att han ville ha mer information 

om själva uppsatsarbetet, exempelvis information om handledare och om det fanns 

några sponsorer eller finansiärer från någon extern part. Vi svarade på frågorna i 
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enlighet med appendix A – clarifying information och fick svar några dagar senare att 

IETF medlemmen gärna ställde upp på en intervju. 

Då vi inte hade fått alltför bra respons från det första utskicket valde vi den 22 april att 

skicka ut ännu ett e-mail till ytterligare åtta stycken individer utifrån kriterierna. Den 24 

april började vinden vända, vi fick ett positivt svar från ännu en individ. Vi hade nu tre 

positiva svar men valde den 27 april att skicka ut ytterligare en påminnelse till 

potentiella intervjupersoner. Nu innehöll e-mailen mer omfattande fakta om studien då 

vi slagit ihop informationen från more information before the interview och clarifying 

information (se appendix A - this is a reminder).  

Efter den andra påminnelsen fick vi ytterligare tre positiva svar. Vi fick då reda på att 

någon tidigare trott att våra mail var spam. En annan individ bad oss verifiera oss som 

studenter genom att skicka ett mail via Umeå Universitets studentadress. En annan 

individ ursäktade förseningen som berodde på att han brukar få en hel del mail och att 

det tar tid för honom att läsa dem alla. Så vilka slutsatser kan vi dra från detta? Våra 

intervjupersoner tenderar att vara rätt så upptagna personer med mycket att göra på flera 

olika håll, de tenderar att få relativt mycket e-mail och i det här fallet verkar det som att 

de trodde att vår förfrågan utgjorde skräppost samt att vi berör ett känsligt ämne. 

Vi antar att skräppost aspekten utgör en av de större anledningarna till varför endast sju 

individer av totalt 16 svarade på vår förfrågning via e-mail. Vi tror att detta beror på att 

ämnesrubrikerna i mailen var alltför generella och intetsägande då de utgjordes av 

följande; ”A request from a student”, ”Your participation is important!” och ”This is a 

reminder!”.  

5.2.2  Urvalets storlek 
När det gäller frågan hur stort urvalet ska vara vid en kvalitativ studie är det viktigt att 

överväga tids och kostnadsaspekterna (Trost, 1997, p. 109). Rent allmänt råder Trost 

(1997) att man ska försöka begränsa sig till ett mycket litet antal intervjuer såsom fyra 

eller fem, då materialet lätt kan bli ohanterligt vilket försvårar analysen av viktiga 

detaljer och avvikelser. Värt att notera är att ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket 

mera värda än ett flertal mindre väl utförda. (p. 110)     

Vår ambition från början var att intervjua så många som möjligt men då det redan från 

början var svårt att få tag på intervjupersoner via e-mail då detta troligtvis berodde på 

att många trodde att vårt mail var skräppost (se ovan). Vi skickade ut totalt 16 mail men 

fick endast respons från sju individer varav sex som var villiga att delta i vår studie. Vi 

är tacksamma över att dessa sex valde att delta i vår studie och vårt mål har med tiden 

blivit att satsa på kvalitet snarare än kvantitet.  

5.3 Den kvalitativa forskningsmetoden 
Vi vill med hjälp av en semistrukturerad intervju försöka förstå individernas upplevelser 

och erfarenheter vad gäller gränsöverskridande arbetskontexter. Enligt Silverman 

(1993:1, refererad i Willig, 2008, p. 9) finns det ingenting att utforska om det inte finns 

några teorier. Vi har antagit ett utforskande synsätt för att senare tolka och försöka 

förstå individernas roller utifrån en kvalitativ intervju. Intervjun kommer i ett socialt 

samspel, där individerna får prata relativt öppet och fritt, försöka upptäcka diverse 

fenomen såsom rollkonflikter och rolltvetydigheter. En andra del av vår studie är att 

utforska individernas stressbeteende. För att utforska detta har vi utformat ett 

frågeformulär och resultaten kommer att analyseras tillsammans med resultaten i 

intervjun. Den tillhörande enkäten används för att kategorisera våra intervjupersoner. 
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Vidare gör vi en kvalitativ passiv observation av konversationerna inom olika 

arbetsgrupper i IETF då vi kategoriserar och undersöker mönster i konversationerna och 

inte mäter någon data. Vi har försökt att dra slutsatser om det finns ett samband mellan 

dessa teorier.  

5.3.1  Semistrukturerad intervju 
Trost (1997) nämner i sin bok Kvalitativa Intervjuer ett flertal olika 

datainsamlingsmetoder (p. 22). Vi har använt oss utav en semistrukturerad intervju som 

är den mest använda metoden för datainsamling. Anledningen är att data därigenom kan 

analyseras på flertalet olika sätt och att den är relativt lätt att hantera (Willig, 2008, p. 

23), men att det är svårt att göra den riktigt bra (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Willig (2008) poängterar forskarens betydelse av att balansera kontrollen över intervjun 

och intervjupersonens frihet att prata öppet om diverse aspekter (p. 24). En 

semistrukturerad intervju innebär att forskaren har en intervjuguide över specifika 

ämnen som ska beröras men fokuset ligger i att respondenten själv ska kunna utforma 

svaren på sitt sätt. Generellt sett antas frågorna ställas i den ursprungliga ordningen med 

specifika formuleringar. (Bryman & Bell, 2005, p. 363)  

Vår ambition är att låta individen prata öppet och fritt om sina tankar om ämnen som 

berör rollkonflikter och rolltvetydigheter då det i slutändan är individens erfarenheter 

och upplevelser som står i centrum för den här studien. (Trost, 1997) Vi har använt oss 

utav en intervjuguide (se appendix B) som innehåller både öppna och slutna frågor, 

detta för att lyckas knyta frågorna till den teoretiska referensramen. De slutna frågorna 

öppnas däremot upp med följdfrågor.  

5.3.2  Frågeställningar 
Vi har valt att utforma en kvalitativ studie för att försöka förstå världen från 

undersökningspersonernas perspektiv och att utveckla en mening ur deras upplevelser 

och erfarenheter. En semistrukturerad intervju är enligt Kvale & Brinkmann (2009) 

lämplig då tonvikten ligger på intervjupersonernas upplevelser av ett ämne (p. 41). 

Enligt Willig (2008) är det viktigt att reflektera över intervjuns innebörd och betydelse 

för både den som intervjuar och dess intervjupersoner (p.23). Kvalitativa forskare bör 

enligt Willig (2008) inte fokusera på specifika variabler som är i förväg definierade av 

forskaren innan själva forskningsprocessen påbörjas. Anledningen till detta är att 

förutfattade variabler kan hindra identifieringen av intervjupersonens egna sätt att förstå 

fenomenet. (p. 8-9) Vi är medvetna om att vi ställde känsliga frågor men vi tror att vi 

fick våra intervjupersoner att öppna upp sig då vi inte ställde direkta frågor om roller, 

rollkonflikter och rolltvetydigheter, istället använde vi oss av operationaliseringar som 

nyanserade nyckelorden till viss del (se intervjuguiden i appendix B). Detta för att 

försöka förstå och tolka intervjupersonens erfarenheter och upplevelser vad gäller 

gränsöverskridande arbetskontexter och deras roller.  

5.3.3  Genomförande av Intervjun 
Som vi tidigare nämnt innebär en semistrukturerad intervju att forskaren får en 

möjlighet att lyssna på hur intervjupersonen pratar om vissa aspekter. Frågorna som vi 

utformat ska framför allt uppmuntra intervjupersonen till att prata öppet och fritt. Då vi 

utformade en semistrukturerad intervju gav det oss som forskare friheten att styra 

diskussionen till viss del samtidigt som intervjupersonen självklart skulle få prata fritt 

om diverse ämnen. Under intervjuernas gång tycker vi att intervjuaren lyckades skapa 

en bra interaktion med alla intervjupersoner, alla var relativt frispråkiga och ville gärna 

dela med sig av sina erfarenheter. Intervjuerna karaktäriserades av frispråkighet, skratt 
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och allvar. Enligt Willig (2008) kan forskarens engagemang ibland påverka intervjuns 

utfall då diskussionen kan vinklas så att svaren inte kan svara den ursprungliga frågan 

(p. 11). För att eliminera den risken använde intervjuaren sig utav intervjuguiden som 

hjälpte oss att upprätthålla ett konstant och systematiskt tillvägagångssätt vad gäller 

diskussionerna. Om en viss intervjuperson tenderade att sväva ut lät intervjuaren denne 

att dela med sig av erfarenheterna men då individen redogjort för sina erfarenheter av 

det specifika ämnet återgick man till intervjuguidens frågeställningar. Frågorna var 

ställda på samma systematiska sätt och intervjuaren läste upp frågorna utifrån 

formuleringen i intervjuguiden.   

Våra sex intervjuer genomfördes mellan den 28 april och den 4 maj och varje intervju 

varade i cirka en timme eller mer trots att vi i vårt introducerande brev skrev vi att 

intervjun skulle ta mellan 30 och 40 minuter. Alla intervjupersoner tyckte inte att det 

var något problem med att det tog längre tid än planerat, förutom en individ som vi fick 

återkomma till fyra dagar senare.  Vi valde att genomföra intervjuerna via Skype då det 

är kostnadsfritt och relativt lätt att använda. Detta kan anses vara en telefonintervju och 

enligt Trost (1997) är dessa inte lämpade för mera ingående frågor och svar (p. 22-23). 

Anledningen till varför vi valde telefonintervjuer är att våra intervjupersoner befinner 

sig runt om i världen vilket inte gör det möjligt att möta dem fysiskt. Vi fick 

hursomhelst inte känslan av att detta begränsade intervjuns utfall. Våra Skypemöten 

skedde i en av forskarnas hem där internetuppkopplingen var god och miljön lugn. 

Utifrån appendixen kan ni fastställa att det endast är en av oss forskare som har utfört 

intervjuerna och att vi i informationsutskicket endast redogjorde för att det var en 

person som utförde den här studien. Anledningen till detta var att vi delade upp arbetet 

mellan oss och att den ena ansvarade för mail-konversationerna och den andra för 

intervjuerna för att hinna med allt tidsmässigt. På så vis kunde vi försäkra oss om att 

intervjuerna utfördes på samma sätt oberoende på vem som intervjuades. Intervjuer 

utgörs av ett socialt samspel mellan två individer och interaktionerna har till viss del 

gjort att intervjuerna inte är utformad på exakt samma sätt, men i stora mått mätt så 

förfaller det sig så.  

Alla intervjuer utfördes på engelska och varade mellan 60 och 90 minuter och de 

spelades in med hjälp av ett inspelningsprogram som hette MP3 Skype Recorder. Målet 

med transkribering är att kunna utföra en fullständig analys av all data. Vi är medvetna 

om att inspelade intervjuer kan påverka intervjupersonens svar då de kan känna sig 

obekväma. Innan intervjuerna informerades alla intervjupersoner att samtalet skulle 

spelas in och alla accepterade också detta. Under intervjun fördes anteckningar för att 

lättare kunna referera till tidigare resonemang och då våra intervjuer har genomförts via 

Skype så ser vi inget problem med att föra anteckningar under intervjun trots att Willig 

(2008) säger att förandet av anteckningar kan distrahera både intervjupersonen och 

intervjuaren då ögonkontakten försämras (p. 26).   

5.3.4  Forskarnas betydelse 
Kvalitativ forskning innebär tolkning av data där forskaren aktivt engagerar sig i 

datainsamlingen (Willig, 2008, p. 149). Detta innebär att vår kvalitativa 

forskningsprocess karaktäriseras av ett subjektivt element som kan påverka kontextens 

innebörd. Vi antar att all vår kunskap är socialt konstruerad då vi i enlighet med 

Wenneberg (2001) anser att vi får vår kunskap med hjälp av språket som förutsätter 

minst två människor och ett samspel mellan dem (p. 29-30). För att objektivitet ska 

uppnås är det enligt Trost (1997) viktigt att få fram och förstå just intervjupersonens 

föreställningar och inte sina egna (p. 103). Kvale & Brinkmann (2009) påstår att olika 
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intervjuare kan få den intervjuade att göra olika uttalanden om samma företeelse 

beroende på deras skiftande känslighet för och kunskap om intervjuns ämne (p. 44). När 

vi nu valde att endast en av oss forskare skulle utföra intervjuerna kan vi hävda att 

intervjuaren allt eftersom intervjuerna genomfördes växte med rollen och blev bättre på 

att ställa följdfrågor då hon hade andra referensramar utifrån vad andra intervjupersoner 

sagt om samma fenomen. Detta innebär att vi fick veta mer om diverse fenomen av de 

intervjuer som genomfördes i ett senare skede. Detta tror vi inte hade uppnåtts på 

samma sätt om vi varit två som intervjuat. 

Att det endast var en utav oss forskare som genomförde intervjuerna kan diskuteras 

utifrån intersubjektiviteten, som anses vara grundläggande för vetenskapligt arbete 

(Bryman & Bell, 2005). Intersubjektiviteten innebär att ett resonemang i princip bedöms 

lika oavsett vem som undersöker dess riktighet. Då vi är två forskare som studerar co-

opetition hävdar vi dock att vår subjektivitet är likvärdig då vi båda är väl insatta i den 

teoretiska referensramen.  

Under studiens gång är det enligt Kvale & Brinkmann (2009) att överväga intervjuarens 

betydelse för forskningens resultat (p. 259).  Innan vi genomförde intervjuerna var vi 

relativt beslutna om att det inom IETF förekom rollkonflikter respektive 

rolltvetydigheter hos deltagarna. Detta kan ha låst fast oss i ett visst tankemönster. Då vi 

skrivit ett omfattande kapitel om just roller blir det lätt att man har en stark önskan om 

att det verkligen ska existera hos våra intervjupersoner. Detta är något som vi tror kan 

ha påverkat vår kvalitativa studie, men inte till så stor del. Vi anser att intervjuaren inte 

försökt lett in intervjupersonerna på något speciellt spår för att de ska svara i enlighet 

med våra teorier. Vårt mål var ju som sagt att låta de prata öppet och fritt utifrån vår 

intervjuguide. Vi tror dock att intervjuerna har fått våra intervjupersoner att fundera lite 

extra på vissa aspekter samtidigt som vi som forskare har fått en ändrad uppfattning om 

verkligheten.   

5.3.5  Hantering av data 
För att kunna förstå och tolka vissa fenomen krävs enligt Bryman & Bell (2005) en 

förförståelse, en ingående beskrivning av studieobjektet och en kännedom om den 

omgivande kontexten (p. 443). Vi hade innan intervjun läst oss in på vårt teoretiska 

kapitel samtidigt som vi har satt oss in i standarder och standardsättandeorganisationers 

arbete med mera. Detta för att lättare kunna relatera till diskussionen och ställa relevanta 

följdfrågor till intervjupersonerna. 

Som vi tidigare nämnt har vi spelat in våra intervjuer för att sedan kunna transkribera 

dessa. Under transkriberingen stötte vi på vissa problem när det gäller tydningen av vad 

vissa intervjupersoner sade. Vissa ord har varit svåra att utläsa men då det inte påverkat 

den övergripande förståelsen har vi inte sett det som ett större problem. Efter 

transkriberingen gick vi igenom varje fråga var för sig och se vad intervjupersonerna 

överlag hade svarat. Vi försökte identifiera intressanta svar samtidigt som vi försökte 

identifiera olika svarsmönster mellan de olika individerna som representerade 

konkurrerande respektive icke-konkurrerande organisationer. När vi gick igenom svaren 

försökte vi relatera till vår problemformulering och de olika aspekterna i vår teoretiska 

referensram.  

Vi har emellertid märkt att när man undersöker ett visst fenomen kan det vara svårt att 

försöka förklara vad detta egentligen betyder. Detta beror enligt Kvale & Brinkmann 

(2009) på mångtydigheten bland intervjupersonerna. Våra intervjupersoners uttalanden 

har varit svåra att tolka då mycket av det de säger återspeglar motsägelser i den värld de 
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lever i. Ibland händer det att de talar emot sig själva då man gräver lite djupare. 

Dessutom har vi märkt att samma term inte betyder samma sak för alla våra 

intervjupersoner. Vissa intervjupersoner tenderar att i vissa fall svara helt olika på 

samma fråga vilket troligtvis beror på missförstånd eller att man tolkar frågan olika 

beroende på exempelvis olika erfarenheter. Enligt Wenneberg (2008) är verkligheten är 

inte alltid vad den verkar vara då olika människor kan betrakta världen på olika sätt (p. 

66). Detta gör det bara ännu mer intressant. Vi kommer nu beskriva hur vi genomfört 

enkätundersökningen.  

5.4 Enkät  
Efter att vi genomfört intervjuerna frågade vi om intervjupersonen ifråga skulle kunna 

tänka sig att svara på en kortare enkät som berörde stressbeteende. Då 

intervjupersonerna verkade villiga att svara på enkäten skickade vi enkäten till alla 

intervjupersoner via mail. I appendix C kan du läsa om den introducerande 

informationen som bifogades i mailet och även se hur frågeformuläret såg ut.  

Vi valde att använda oss utav en enkät för att kunna kategorisera individerna inom IETF 

utifrån de individuella egenskaperna såsom typ A personlighet och locus of control. 

Syftet med enkäten var att undersöka individernas stressbeteende för att se om de hade 

en tendens till att lättare uppleva rollkonflikter beroende på deras 

organisationstillhörighet. Utifrån teorin anses typ A personlighet och extern locus of 

control att framkalla stress vilket i sin tur kan bero på rollkonflikter eller 

rolltvetydigheter.  

Enkäten var utformad med hjälp av tidigare studier som har fokuserat på just dessa 

specifika områden. Dessa är “A Global Measure of Perceived Stress” från 1983, “The 

Internal Control Index: A Newly Developed Measure of Locus of Control” från 1984 

och “A multilevel investigation of relationships between Australian teachers career 

stages and locus of control” från 2007. För att enkätfrågorna bättre skulle passa vår 

studie och vår teoretiska referensram har vi modifierat enkäterna samtidigt som vi har 

slagit samman typ A personlighet och locus of control till att ingå i en och samma 

undersökning (se appendix C). Frågeformuläret vill att intervjupersonerna svarar på 36 

frågor som har att göra med individens känslor och tankar i det vardagliga livet. 

Frågeformuläret var skrivet på engelska och respondenten antogs ta ställning till hur 

ofta man kände eller tänkte på att visst sätt. Vi använde oss utav en femgradig skala som 

utgjordes av (A) aldrig, (B) nästan aldrig, (C) ibland, (D) ganska ofta och (E) väldigt 

ofta.  

Denna icke-numeriska datainsamlingsmetod som innebär att vi samlar in data med hjälp 

av en kvantitativ studie utgör, som tidigare sagt, ett komplement till vår kvalitativa 

studie. Enkäten var inte till för att identifiera mönster utifrån data utan för att hjälpa oss 

kategorisera intervjudeltagarna. Detta har i ett senare led analyserats tillsammans med 

intervjuresultaten som berör rollkonflikter och rolltvetydigheter (se ovan).  

5.4.1  Hantering av data 
Innan vi började analyseringen av data utformade vi ett dokument som kom att 

underlätta vår analys när det gäller vad respektive svar innebar. Med andra ord gick vi 

igenom varje påstående i enkäten och tog ställning, utifrån vår teoretiska referensram, 

vilket svarsalternativ som utgjorde vilken egenskap. För att sedan analysera enkätsvaren 

valde vi att kategorisera svarsalternativen enligt följande: A och B går ihop till att bli 

relativt aldrig, C står ensamt för att representera ibland, D och E går ihop till att bli 

relativt alltid. 
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När vi sedan analyserade resultaten från enkäten gick vi igenom varje påstående och 

utifrån dokumentet avgjorde vi vilket svar som indikerade ett stressbeteende det vill 

säga om det rörde sig typ A respektive typ B personlighet och extern respektive intern 

locus of control.  

Sedan ämnade vi kategorisera intervjupersonerna utifrån deras organisationstillhörighet, 

med hänsyn till om de representerade en konkurrerande (privata företag) eller icke-

konkurrerande (universitet) organisationer. Med andra ord, se vad individerna från 

samma typ av organisationstillhörighet hade gemensamt. För att lättare få en överblick 

över mönstret skrev vi ner alla respondenters svar på ett papper och utifrån det 

analyserade vi resultaten. Värt att nämna redan här är att då vi fick två bortfall i vår 

enkät fick vi svårt att kategorisera individerna utifrån organisationstillhörighet. Vi 

kommer därför att endast föra en kortare diskussion kring stressbeteendet i allmänhet 

och dess kopplingar till rollkonflikter.  

5.5  Mail-konversation och beslutsprocesser 
Denna studie handlar om dokumentering av mail-konversationer och kartläggning av 

dess deltagare. I följande text beskrivs hur vi har gått tillväga för att samla in 

informationen om deltagarna i IETF, hur diskussionerna dokumenteras, vilka och varför 

vissa diskussioner samt deltagare har valts ut för studien. Vi vill passa på att förtydliga 

varför vi undersöker dessa konversationer. Vi tänker oss att vi genom denna 

dokumentation kan identifiera deltagare som har liknande åsikter kopplat till 

organisationstillhörighet i standardskapandet. Detta är kopplat till co-opetition som är 

kontexten i arbetet. Vi ämnar här också undersöka vad som ger makt och om vi kan 

identifiera hur beslutsprocesserna ter sig.  

5.5.1  Val av grupp att följa vid analys 

Då IETF består av flera grupper som arbetar med olika teknologiska standarder finns 

det en mängd olika diskussioner och trådar att följa upp. Att analysera alla dessa är inte 

tidsmässigt realistiskt, därför har vi valt att inrikta oss på ett område. I samråd med 

forskare som undersökt co-opetition och IETF tidigare, blev valet att följa IETF 

medlemmar som diskuterar standarder kring IPv6. För mer information om IPv6, se 

avsnitt 2.4. 

5.5.2  Val av tidsperiod och diskussioner 
De olika diskussionerna som pågår inom IETF finns dokumenterade långt tillbaka i 

tiden. Även om vi önskar att vi hade tid att analysera alla konversationer som har pågått 

de senaste åren är det en för stor uppgift att genomföra i ett examensarbete. Utifrån 

denna begränsning har vi valt ut diskussioner som pågått under 22102009 – 19032010. 

Anledningen till det ojämna valet av tidsperiod beror på att diskussionerna som 

analyseras börjar och slutar inte nödvändigtvis vid ett månadsskifte. Alla diskussioner 

under denna tidsperiod har inte analyseras, istället har några korta och några längre 

diskussioner valts ut. Urvalet grundar sig på antalet aktiviteter (diskussionsinlägg), för 

att ge en så pass varierande bild av vad som pågår i både korta och långa diskussioner. 

Vi har även utgått från ett ytterligare kriterium i valet av korta och långa diskussionerna 

där vi medvetet valt ut ett antal diskussioner där vissa medlemmar har konkurrerande 

arbetsgivare (exempelvis Microsoft och Cisco eller Ericsson och Nokia).  

5.5.3  Val av analysmetod 

I vår ansats att kartlägga mail-konversationerna analyseras dessa inom en given 

tidsintervall. En metod att göra detta på, vilket vi delvis har utgått ifrån, är så kallad 
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deltagande observation. Denna metod beskrivs som speciellt lämplig när området rör 

teknik och där beslutsprocesser analyseras (Ejvegård, 2009, p. 76). Någonting som 

skiljer denna observation mot en deltagande observation är just deltagandet. Eftersom 

besluten och diskussionerna redan har tagits är detta mer likt en passiv observation, 

vilket både har för- och nackdelar. Vi är exempelvis inte lika benägna att påverkas av 

individerna eftersom vi inte deltar eller möter några av dem fysiskt. En nackdel är 

nämligen att du lätt blir känslomässigt involverad och inte håller tillräcklig distans för 

att forma en objekt beskrivning. En negativ aspekt är att vi inte kan ställa frågor för att 

reda ut eventuella missförstånd eller feltolkningar under observationen. Hur som helst 

är detta mer en liknelse av ett tillvägagångssätt i analysen av diskussionerna. 

Observationen ska inte jämföras med en deltagande eller etnografisk observation utan 

bör istället liknas vid en etnografisk innehållsanalys enligt Altheides riktlinjer (Bryman 

& Bell, 2005, p. 438-440). Denna metod innebär en kodifiering av olika procedurer i 

dokument där syftet är att vara analytisk och systematisk men inte rigid. Alltså ger detta 

ett utrymme för tolkningar vilket är förenligt med den forskningsansatts vi har. 

5.5.4  Procedur och Kodning 

För att undersöka diskussionerna utifrån teoretisk referensram som berör området har vi 

satt samman några modeller. Modellernas syfte är att underlätta en systematisk och 

enhetlig bedömning av varje enskild intervjupersons synpunkter. 

S. Lindblom, A. Sundberg, 2010 

Figur 12: Diskussionsförlopp i 

Diskussionsförloppet representerar den allmänna konversationen kring exempelvis en 

standard eller säkerhetsrisk. Under den givna perioden kommer flera separata 

diskussionsförlopp pågå. De olika Id# representerar olika individer i populationen vilka 

kan utföra olika handlingar som beskrivs i figuren nedan. Ett exempel på en sådan 

handling kan ses i figuren ovan, där två olika Id# är sammanlänkade till 

diskussionsförloppet. Indirekt i denna process kartläggs också individernas deltagande i 

diskussionerna. Värt att påpeka är att alla beslut och diskussioner inte innebär en ny 

standard. Meningsutbyte kan pågå kring exempelvis olika säkerhetsrisker med befintlig 

teknik eller delbeslut om vilken teknik som om möjligt ska utgöra en standard. 
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S. Lindblom, A. Sundberg, 2010 

Figur 13: Diskussionsförlopp ii 

För att undersöka varje enskild individs handling under ett diskussionsförlopp måste 

varje aktivitet brytas ned i ytterligare en dimension. Här finns fyra olika utfall beroende 

på personens handling. Siffrorna i figur 13 representerar dessa olika handlingar och 

innebär följande: 

1) Ny idé/Åsikt 

2) Stödja 

3) Motarbeta 

4) Vägra ta ställning/Deltar ej 

 

Diskussionerna i de olika arbetsgrupperna är konstruktiva och deltagarna kommer inte 

rakt ut påpekar att en standard exempelvis ska kastas i soptunnan. Att utläsa att någon 

motarbetar en standard i en sådan konstruktiv diskussion är svårt att identifiera vilket 

medför att ytterligare en dimension måste läggas till i analysen.  

 

S. Lindblom, A. Sundberg, 2010 

Figur 14: Diskussionsförlopp iii 

I figur 14 ser vi fyra olika bokstäver, vilka har följande innebörder: 

 Q – Fråga 

 R – Rekommendation 

 A – Svar på fråga 

 I – Tillför information 
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Q, R, A och I kan ske parallellt med 1-4. Exempelvis stödjer Idxx en åsikt men tillför 

samtidigt ny information eller att Idxx ställer frågor som tydligt motarbetar standarden. 

I detta fall kommer handlingen representeras av 2 samt Q, alltså motarbetande fråga. 

Utfallen kan också ske oberoende av varandra, frågor kan ställas utan ett tydligt 

ställningstagande vice versa.    

Den sista dimension som analyseras är beslutet som en diskussionslinje i vissa fall leder 

fram till. Vi vill återigen påpeka att ett beslut inte behöver innebär ny standard utan kan 

röra delbeslut som i det långa loppet leder fram till en standard. Här sker analys utifrån 

diskussionerna som helhet i syfte att identifiera specifika beslutsmetoder utifrån 

Thompson-matrisen (figur 8), om det exempelvis är expertis som ger deltagarna 

auktoritet samt om olika handlingar längs diskussionsförloppet går att koppla till 

deltagarnas professionella roll. Exempelvis att Idxx (Nokia) konstant motsätter sig Idxx 

(Ericsson). 

5.6  Etik 
Etiska överväganden är viktiga i både kvantitativa och kvalitativa studier. 

Semistrukturerade intervjuer kräver noga etiska överväganden när det gäller 

datainsamlingen det vill säga vid första kontakten, vid intervjun och vid förvaringen av 

materialet. (Trost, 1997, p. 92) Det är viktigt att vi som forskare analyserar saker som 

kunde ha gjorts bättre. Då vi skickade ut det introducerande brevet till våra 

intervjupersoner via mail (se appendix A) skrev vi att det endast var en person som 

ämnade undersöka co-opetition och interorganisatoriska respektive interpersonella 

relationer. Vi anser här att vi kan ha vilselett intervjupersonerna. Anledningen till detta 

var att vi delade upp arbetet mellan oss och att den ena ansvarade för mail-

konversationerna och den andra för intervjuerna för att hinna med tidsmässigt.  

Vi var däremot tydliga med att förklara studiens syfte samt att informera 

intervjupersonerna om rätten till att närsomhelst avbryta intervjun eller hoppa över 

specifika frågor om det exempelvis skulle kännas obekvämt. Detta var dock inget som 

hände under forskningsprocessens gång.  

Efter genomförandet av datainsamlingen var det vissa som uttryckligen sade att de 

gärna skulle vilja ta del av studiens resultat då de uppenbarligen är intresserade av 

ämnet. Vi kommer trots språkliga skillnader att dela med oss av intervjuresultaten till 

våra intervjupersoner. Vad gäller all den information som vi erhållit från intervjuerna 

och enkäterna har vi som forskare en skyldighet att upprätthålla fullständig sekretess.  I 

intervjuerna är detta speciellt viktigt då vi berört känsliga ämnen och vissa 

intervjupersoner tenderat att avslöja kanske mer än vad de känner sig bekväma med 

efter intervjun.  

När det gäller enkäten skrev vi i början av utskicket att deltagandet var frivilligt. Då det 

visade sig att två personer valde att inte delta i studien var det bara acceptera trots att det 

påverkade vår studie negativt.  

Mycket av de etiska aspekterna som vi har tagit hänsyn till kan utläsas i det 

introducerande brevet till de utvalda intervjupersonerna (se appendix A) samt 

delgivandet av informationen innan intervjun (se appendix B). 
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6. Arbetets olika fynd 
I den här delen kommer vi redogöra för all den empiri vi har funnit i våra intervjuer, 

enkäter och mail-konversationer.  

6.1 Vad säger intervjuerna? 
I denna del beskrivs vad intervjupersonerna svarade på frågorna från varje tema. 

Frågorna som ställdes hade en mängd olika varierande följdfrågor för att få 

respondenterna att prata fritt. Dessa följdfrågor till varje tema redovisas inte om det inte 

är relevant för att förstå ett specifikt svar. Vidare redovisas varken namn, 

yrkesbakgrund, land, arbetsgivare etcetera då vi har förstått att vissa av 

intervjupersonerna har så pass unika roller att det inte går att redovisa detta utan att röja 

deras identiteter. 

6.1.1  Tema bakgrundsfrågor 
De första frågorna som ställdes under intervjun var inledande frågor om exempelvis 

nuvarande position hos arbetsgivare, anställningstid eller utbildning. Många av dessa 

svar kan vi inte dela med oss av på grund av sekretess. Intervjupersonerna 

organisationstillhörighet varierade mellan akademiker och företagsanställda, tiden dessa 

varit anställda eller forskat inom specifikt område varierade från allt mellan 2 år till 20 

år. Liknande variation fanns i hur länge respondenterna hade deltagit i IETF, där den 

som hade varit engagerad längst låg på 21 år medan den med kortast medlemstid låg på 

4 år. Alla respondenter hade också en teknisk utbildningsbakgrund, exempelvis 

ingenjörer eller PhD inom datavetenskap.  

6.1.2  Tema beskriva arbete hos arbetsgivare 

Här ställdes frågor om vad de gjorde hos arbetsgivaren, dessa kommer bara att kortfattat 

beröras för att inte riskera att röja någons identitet.  

En gemensam faktor för de individer som representerar privata företag är att alla får 

betalt för deltagandet i IETF då det ingår i arbetsuppgifterna från deras arbetsgivare. 

Här gick uppgifterna ut på att sprida information om standardutvecklingen samt bidra 

till skapandet av nya standarder. De individer som arbetar för universitet, exempelvis 

forskare, deltar i IETF då det ingår i eller är relevant för deras forskning. Skillnaden 

mellan dessa två grupper är att den senare gruppen (akademiker) indirekt inte får betalt 

för att delta i IETF.  

6.1.3  Tema rollförväntningar - arbetsgivare 
Alla individer har tydliga förväntningar på vad de ska göra i respektive organisation. 

Respondenter från den akademiska världen kunde svara.  

- Well, It´s a lot like any other university. They expect me to teach and they expect 

me to do research.  

Individer från privata organisationer, där deltagandet i IETF är en del av deras 

arbetsuppgift, gav en mer eller mindre nyanserad bild angående förväntningar från 

arbetsgivaren.  

- Let´s see, provide information, provide consulting, provide design work to 

product teams, to help them design and build product based on these IETF 

protocols and then go in the other direction as product teams discover 

extensions to IETF protocols or new protocols that they need for their products 
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I´ll participate in the development and allocations of those protocols in the 

IETF. 

Ovan ser vi ett mer specifikt svar där deltagaren har en klar bild av vilka förväntningar 

som finns på rollen. Majoriteten av våra intervjupersoner har en sådan bild över vilka 

förväntningar som är kopplade till deras roll hos arbetsgivaren. I frågorna om 

arbetsgivarens förväntningar har vi funnit att det anses vara oacceptabelt att enbart 

representera sin arbetsgivare i IETF och att det bör undvikas att framhäva 

arbetsgivarens agendor. Dock har vi funnit att detta är något som förekommer, exempel 

ses i citat nedan: 

- Well, it´s of course to [company] interests, one aspect is to influence the 

standardization in a favourable way for us. 

Sammanfattningsvis från intervjuerna kan vi se att alla individer vet vilka förväntningar 

deras roll hos arbetsgivaren innebär. Hur rollen sedan antas agera verkar däremot beror 

på hur hårt styrda deltagarna är från arbetsgivaren, vilket för oss in på vilka rollsändare 

som finns hos arbetsgivaren. 

6.1.4  Tema rollsändare - arbetsgivare 
Här är det en stor skillnad mellan akademiker och deltagare från privata organisationer. 

Akademikerna har inga tydliga rollsändare, exempel är dessa svar när vi ställde frågan 

hur intervjupersonen fick information om vad som skulle göras: 

- Nobody does!  

Eller 

- Everybody is quite independent and there are no bosses. 

Deltagare från privata organisationer har däremot ofta tydliga rollsändare, det fanns 

dock en viss variation bland svaren angående vem som förtydligade dessa roller. Så här 

kunde några av intervjupersonerna svara på frågan om vem som meddelade vad som 

skulle göras: 

- My boss of course. 

- Hmm, it often comes with the position, there is a very little guidance provided by 

my manager… 

Eller 

- It´s in the job description, in a way. 

Alltså har vi här en rätt bred variation bland intervjupersoner och deras erfarenheter om 

vem som förtydligade deras roller, både tydliga och otydliga rollsändare existerar 

beroende på organisationstillhörighet.  

6.1.5  Tema beskriva arbete inom IETF 

Alla respondenter gav en likande beskrivning av hur arbetet går till i en arbetsgrupp 

inom IETF, alltså allt från grov konsensus till processen att skapa en standard likt den 

som finns under kapitel 2 Case Kontext. Angående svaren om vad respektive individer 

hade för uppgifter inom IETF skiljde sig dessa åt eftersom det i urvalet fanns ”vanliga” 

deltagare, working group chairs samt area directors. Positionerna som working group 

chair och area director är båda ledande roller med uppgift, utöver det som IETF 

offentligt beskriver, att till en viss del fungera som rollsändare för IETF’s deltagare.  
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I frågan om vad intervjupersonerna tycker om arbetet i IETF svarade alla att det fanns 

både för och nackdelar. De positiva aspekterna innebar bra och effektiv standardsättning 

i en informell miljö, kunskapsdelning samt en positiv social effekt då medlemmar 

utvidgar sitt personliga nätverk. En deltagare nämner också att en positiv effekt av det 

informella arbetet i IETF resulterar i uppmärksamhet av individualism och sociala 

färdigheter, denne menar att det inte går gömma sig bakom företaget. Du måste vara 

teknisk kunnig och ha sociala färdigheter för att driva igenom en standard vilket inte går 

i exempelvis 3GPP eller andra mer företagsdrivna standardorganisationer. En viktig 

personlig motivation till att vara med i IETF beskrivs också som känslan av 

självförverkligande när en standard som denna individ har skrivit implementeras.  

De negativa aspekterna beskrivs som tidskonsumerande och de sociala eller politiska 

konflikter som förekommer inom IETF. Exempel går att se ur citatet nedan: 

- All these political and social interactions may be extremely frustrating. 

Extremely time consuming, really really frustrating… I mean you are maybe 

trying to get people to understand something and they don´t want to understand 

for whatever reason. For example commercial reasons, political reasons or that 

people just don´t like you… 

Relationen mellan medlemmarna beskrivs med blandade känslor, det finns konflikter 

mellan vissa individer, men också vänskap. Relationen beskrivs av fler än en 

intervjuperson som ett ”love and hate relationship”. Citatet nedan nyanserar denna 

relation: 

- Everybody complains about things in IETF but then everybody kind of feels 

proud of being part of the IETF.  

Någonting som alla intervjupersoner tycks vara överens om är att det förekommer 

personliga konflikter inom IETF. En intervjuperson säger exempelvis att vissa individer 

inte kommer överens med varandra då de inte klarar av att respekterar varandras åsikter. 

Dessa konflikter tycks bero på intressekrockar på individnivå. 

I svaren om relationen mellan medlemmarna går det också att se att de intervjupersoner 

som har deltagit inom IETF en längre tid också känner en starkare tillhörighet till 

standardorganisationen. Här ser vi ett citat från en individ med ett kortvarit deltagande: 

- I don´t really feel that I´m proud of being there, it´s part of my work, I don’t 

have this view, It doesn´t really, how should I say, some people have very 

emotional attachment on how the internet works and things like that, they take 

things very personal about that, I don´t. 

Svaret ovan ger en bra bild av att individer med kortvarigt deltagande inte relaterar lika 

starkt till IETF som en deltagare med flera års deltagande.  

6.1.6  Tema rollförväntningar – IETF 

Någonting anmärkningsvärt är att deltagare med högre position påpekar tydligare att 

deltagarna uttalat inte förväntas representera ett företags intressen, utan de ska 

representera sig själva. Deltagare lägre ner i IETF’s hierarki är inte lika benägna att 

understryka, exempel går att se i citaten: 

- Yes, the company pays all the extra expenses and salary for the time I´m there. 

It´s my work to go to the IETF. 
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Eller,  

 

- Well, unofficially you of course will be representing the entity that pays your 

bills. 

Även om det inte finns några formella krav på deltagare som deltar i diskussionerna 

inom IETF, exempelvis hur mycket tid som ska läggas ned varje månad på 

standardskapande, har alla intervjupersoner någon form av bild angående vilka 

förväntningar som IETF ställer på dem. Svaren varierar beroende på position inom 

IETF, ju högre upp i hierarkin intervjupersonerna befinner sig desto tydligare kan de 

definiera sina rollförväntningar. 

- No, it´s a very voluntary organization so they don´t expect anything…but of 

course they expect the participant to be useful or at least not distracting to the 

work. 

Citatet är hämtat från en intervjuperson som inte har en ledande position, alltså en 

”vanlig” deltagare i en arbetsgrupp inom IETF. Deltagaren vet vad som ska göras, men 

ger inte en tydlig bild av förväntningarna. Här följer ett citat som ger en mer nyanserad 

bild om vilka rollförväntningar som finns: 

- I am a member of IAB, the internet architecture board, and there I have a set of 

responsibilities that includes the architectural side of IETF and the internet as a 

whole, the interaction with any other organizations, including ISOC, 

innovations with other standard organizations and with a bunch of other entities 

that are out there. So basically as a member of the IETF you need to keep track 

of potential architectures that emerges and try to provide leadership and 

guidance...  

Ovan ser vi ett citat från en deltagare med en högre position inom IETF’s hierarki. 

Denna individ har en betydligt tydligare bild av vilka förväntningar som ställs på dennes 

roll. En del av respondenterna hänvisar till TAO of IETF vid frågan om vad som 

förväntas av deltagandet, vilket för oss in på Tema rollsändare inom IETF. 

6.1.7  Tema rollsändare – IETF 

Tao of IETF är ett dokument som beskriver vad deltagarna ska göra inom IETF, detta 

dokument blir som nämnt ovan, referat till som rollsändare. En deltagare förklarar detta: 

- It says a lot of things, how you should behave, how you should dress… 

Deltagare med högre position inom organisationen beskriver också sig själva ofta som 

rollsändare, alltså individer som definierar roller åt andra deltagare.  

- The chair has the responsibility to tell the working group members and the 

authors and the area directors has responsibility to tell the chairs and the IETF 

chair has the responsibility to tell the area directors…they are all humans and 

need reminding [laugh]… 

Här ser vi hur en intervjuperson beskriver olika positioners betydelse som rollsändare, 

svaret är taget från frågan om vem som ger information inom IETF angående att 

deltagarna inte ska agera utifrån organisationstillhörighet utan som individer. 
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I frågorna om deltagandet i IETF var en position som ärvts från tidigare deltagare från 

samma företag fann vi att det förekom, men inte i speciellt stor utsträckning. Med andra 

ord är positioner som har tagits över från kollegor hos arbetsgivaren inte en vanligt 

förekommande rollsändare när det gäller arbetet i IETF. 

6.1.8  Tema makt 

Under detta tema diskuterades vad som gav makt eller auktoritet inom IETF. Förutom 

de positioner som ger mer eller mindre formell makt, såsom AD’s eller WG chairs, 

målas en bild upp av tre olika faktorer som bidra till makt eller rättare sagt auktoritet. 

En intervjuperson beskriver skillnaden mellan makt och auktoritet enligt följande:   

- There are some other people that has a lot of power, but not because they have 

power, but because they are very well known and good at convincing people. 

Denna auktoritet kan utifrån intervjuerna erhållas på tre olika sätt. Den första faktorn är 

expertkunskap, vilket erhålls genom långt deltagande, teknisk erfarenhet och ”smarta” 

argument i diskussionerna. Experten är den faktor som väger tyngst av de tre faktorerna 

i vad som ger makt/auktoritet. Ett citat från intervjun illustrerar detta: 

- In actually forming consensus there are members of the IETF whose opinion 

might be better respected then others, that is people who has been around for a 

long time, people who have demonstrated expertise or have demonstrated good 

decision making in the past… 

Faktor nummer två är social skicklighet, vilket beskrivs som egenskapen att kunna 

argumentera och övertyga andra deltagare. Nedan redovisas ett exempel på svar från 

frågan om vad intervjupersonen tycker om arbetet i IETF: 

- On the other hand you have this kind of lose organizational way of working, you 

need to have more social skills to get stuff done. 

Den sista faktorn, som är lite vagare definierad då det upplevs som ett känsligt ämne 

under intervjun, är auktoritet genom organisationstillhörighet. Även om 

intervjudeltagarna är noga med att påpeka att de representerar sig själv i IETF, finns det 

en underton i att företagen ändå spelar en viktig roll och påverkar standardsättandet. 

- …we all leave our organizational filiations at the door when we come in to an 

IETF meeting, in practice that organizational affiliation may have some 

influence on consensus building and may have some influence on other members 

and how they come to decision in a consensus building process. But there is no 

sort of formal mechanism where someone from let´s say Cisco or Juniper has a 

ability to block a question or by simply saying that Cisco thinks this is the right 

answer and automatically have that answer as the final decision. 

 

Ett annat citat kopplat till auktoritet och organisationstillhörighet visar liknande 

mönster: 

 

- If a large organization, let´s say Cisco, says this is something that is hard to 

deploy, hard to build, creates specific problems and so on, that is probably more 

important than if a smaller organization says something like that. I wouldn´t say 

they have more power, but their technical argument may simply have more 

weight. 
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Sammanfattningsvis kan vi se att det framförallt finns tre aspekter som gör att vissa 

individer och organisationer har mer att säga till om under själva 

standardiseringsprocessen. 

6.1.9  Tema co-opetition 
Utifrån intervjuerna framgår det att fenomenet co-opetition förekommer inom IETF. 

Detta definieras av att deltagarna konkurrerar utanför IETF på grund av sin 

organisationstillhörighet och samarbetar inom IETF som individer, där det också finns 

en underton att företagen har en påverkan på standardsättandet.  

- …the best example for me is that I work for xxx, our biggest competitors are xxx 

and other competitors include xxx, xxx, xxx and a bunch of others and a lot of 

them goes to the IETF and we absolutely compete with these companies in the 

industry, with major customers. 

Det är inte enbart utanför IETF som konkurens pågår utan även inom IETF. Dessa 

intressekonflikter beror på två olika faktorer, organisationstillhörighet och personliga 

åsikter om vad som exempelvis är bra eller dåligt i en teknisk standard. 

- If they compete outside of IETF, they will argue about something inside of IETF. 

Detta är ett citat hämtat från frågan om det upplevs att medlemmar konkurrerar inom 

IETF på grund av arbetsgivare. Svaret antyder att konkurrensen mellan företagen 

utanför IETF också påverkar inom IETF. Nedan visas ett citat som tydliggör hur 

personliga intressen kolliderar och konkurrerar om idéer. 

- Sometimes the discussions go to a personal level which is not really allowed, 

you are allowed to fight about technical things but sometimes these fights gets 

personal, some egos are colliding, 

Här ser vi att personliga åsikter om tekniska standarder skapar intressekonflikter mellan 

medlemmarna vilket medför att det sker konkurrens om vilket förslag, utifrån 

personliga åsikter, som ska bli tekniska standarder. En intervjuperson påpekar att bland 

cirka 1500 deltagare som lägger fram förslag om tekniska standarder är det bara ett fåtal 

som blir standardiserade, ungefär en av var tjugonde utkast blir till en standard, vilket 

skapar konkurrens bland medlemmarna. 

Effekten av denna konkurens och co-opetition anses hjälpa till att driva standarden och 

utvecklingen av internet framåt och skapar en allmänt positiv effekt. En deltagare 

beskriver den positiva effekten av konkurrensen inom IETF genom att kritiken 

förbättrar standardens kvalité medan konkurrensen ställer högre krav på att producera 

förslag som är bättre än konkurrenternas. En annan deltagare beskriver effekten av 

konkurrens genom att påpeka att företagen allmänt ser att de har mer att vinna på ett 

samarbete i utvecklingen av standarder än om de skulle konkurrera om 

standardsättningen. 

På frågorna om vad arbetsgivaren tjänade på att delta i IETF svarade intervjupersonerna 

lite olika men de var alla överens om att det ger olika typer av fördelar. En deltagare 

svarade såhär: 

- First of all, standards essentially create markets. So if there is no standard way 

of doing something, it may be very hard to sell in to that space, so organizations 

have a very keen interest in making standards happen to be able to sell in to that 



 
 

53 
 

market. Of course sometimes they try to create standards [companies] or 

something like that, but that is pretty much, that hasn´t been so successful in the 

internet space. 

En annan intervjuperson menar att deltagandet ger företagen en chans att kontrollera hur 

specifikationerna i standarderna utformas, vilket i sin tur ger företaget en möjlighet att 

utforma sina produkter därefter. Exempel på andra fördelar som nämndes i samband 

med intervjutemat var first-mover advantage, överblick på marknaden, minska 

produktionskostnader, anpassa nya produkter mot kommande standarder, ger ledtrådar 

om vad konkurrenter utvecklar eller tekniskt lärande under utvecklingen. Den sista 

fördelen hör ihop med information och kunskapsdelning, vilket för oss in på tema 

kunskapsdelning från intervjun. 

6.1.10  Tema kunskapsdelning 

En av fördelarna i co-opetition är informationsutbytet, detta är också någonting som 

utnyttjas av IETF deltagarna. Fördelarna beskrivs bland annat med att det skapar 

möjligheten att se problem ur nya perspektiv, erhålla ny teknisk kunskap eller 

vägledning mot vilket håll industrin utvecklas. En viktigt bidragande faktor till 

informationsutbytet är de så kallade hallway discussions under IETF veckorna. Här 

beskriver nästan alla intervjupersoner hur viktiga dessa konversationer är för att erhålla 

ny information och kunskap. Det är inte enbart teknisk information som delas utan även 

rykten om exempelvis deltagare som byter företag och känsligare information. En 

deltagare säger såhär: 

- …but sometimes there´s also these hallway discussion aspects and there people 

might be a little bit freer to talk about why they are objecting to specific 

technical approaches and what their new products will be going to do and how 

these things interrelate. But I think in the actual meetings people are generally 

very very careful to do that. 

Ett fenomen som också beskrivs av en intervjudeltagare är så kallade IETF turister. 

Dessa turister syftar till IETF deltagare som enbart är där för att lära sig nya saker, utan 

att bidra till diskussionerna eller utvecklingen av standarder. Enligt intervjudeltagaren är 

det med blandade känslor IETF’s medlemmar ser på dessa turister, men att denne själv 

tycker att det är någonting positivt då det hjälper till att sprida kunskap.  

På frågor om det sker övertramp i informationsdelningen, alltså att deltagare berättar 

mer information än vad de får göra om sitt företag eller exempelvis en ny teknik svarar 

alla deltagare att det förekommer restriktioner kring sådan information som anses 

konfidentiell. Ändå menar vissa deltagare att du får veta saker som du annars inte skulle 

få redan på någon annan stans inom IETF. En annan deltagare menar att du till och från 

måste dela med dig av känslig information för att över huvud taget kunna föra 

utvecklingen av standarden framåt. Det finns också en antydan i vissa svar att IETF 

deltagare överlag är öppna i att dela med sig information då de inte alltid är medvetna 

om eller ser ett problem med att dela känslig information.  

6.1.11  Tema dubbelt medlemskap 
I detta tema frågade vi bland annat om hur mycket tid som spenderas på IETF och om 

det sker krockar mellan kraven från moderorganisationen och IETF, alltså hur de 

upplever det dubbla medlemskapet. Tiden som spenderades på IETF varierade beroende 

på arbetsgivare, om det ingick som deras huvuduppdrag kunde tiden uppgå till nästan 

heltid. Deltagare högre upp i hierarkin exempelvis AD’s, spenderade också mer tid 
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inom IETF än individer lägre ner i hierarkin. För de intervjudeltagare som inte hade 

IETF som ett uppdrag från arbetsgivare, utan deltog för exempelvis sin egen forskning, 

kunde detta påverka deras akademiska arbete negativt. En deltagare säger såhär: 

- Well, I mean if one of those occurs I can do less work for the university and my 

company and sometimes it can get pretty stressful, because if there is a cluster of 

activities at some point in time, then it may be necessary to push back other 

pieces of work to get this activity managed. 

Akademiker har till skillnad mot deltagare från privata arbetsgivare inte lika tydliga 

förväntningar och rollsändare då det gör detta för sin egen forskning eller intresse. I 

citatet ovan ser vi att deltagaren upplever problem med att få ihop tiden i det dubbla 

medlemskapet.  

När vi närmar oss frågor om hur intervjudeltagarna upplever det dubbla medlemskapet 

stöter vi på olika definitioner av hur vissa deltagare vill kalla medlemskapet i IETF. Här 

menar en del intervjudeltagare att IETF inte är ett medlemskap utan snarare ett 

deltagande medan en annan säger att du först blir medlem när du fått igenkännande och 

respekt från de andra deltagarna. Angående om intervjudeltagarna upplever att det 

dubbla medlemskapet/deltagandet någonsin krockar med varandra får vi en del svar som 

antyder att det sker då och då i form av intressekonflikter. Alltså ska jag ta hänsyn till 

IETF’s värdegrunder om att lämna organisationstillhörigheten vid dörren eller måna om 

mitt företags intressen som ibland kan krocka med denna värdegrund.  

En intervjuperson beskriver hur en deltagare fick riktlinjer om att implementera en 

standard från sitt företag, men tyckte själv att förslaget inte var tekniskt hållbart. 

Deltagaren ställdes inför ett val om vilken roll denne skulle anta, IETF eller företagets, 

men valde till slut att följa IETF’s riktlinjer, att du inte ska representera organisationer 

eller företags agendor. En annan intervjudeltagare säger att denne inte identifierar sig 

lika mycket med IETF som med sin arbetsgivare, men att ju längre tid som deltagaren 

involverar sig i IETF ju mer ökar identifieringen med organisationen. Exempel på 

antydningar till att det sker krockar och att rollerna måste balanseras för att möta båda 

organisationernas förväntningar går att se i citaten nedan: 

- If I would go against these interests of my employer I won´t be going there 

anymore [IETF], that’s a fact of life. 

 

- Because of the compromises mine has never collided…Well more in general, if 

there were really a conflict, of course I try to balance the work. 

 

- Hmm, they expect me to not push my agenda forward rather to operate as an 

individual and not as a company representative. Which sometimes is interesting! 

Det bör påpekas att majoriteten av intervjudeltagarna antyder att det förekommer att 

individer går till IETF utan att lämna sin organisationstillhörighet vid dörren. De menar 

dock att IETF är uppbyggd på ett sådant vis att dessa oftast inte lyckas med att skapa 

standarder som enbart gynnar ett företag.  
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6.2  Vad säger enkäten? 
Här redovisas de övergripande resultat från enkäten i textformat och inte siffror. 

Anledning till att vi inte redovisar resultatet i siffror beror på att vi inte vill att enkäten 

ska ses som en kvantitativ undersökning utan ett komplement till intervjuerna med syfte 

att kategorisera. Siffror och tabeller skulle inte fylla något syfte annat än möjligt 

vilseleda eftersom de inte på något vis är representativa, varken för hela IETF eller för 

alla intervjudeltagare. Vi väljer istället att i text kortfattat redogöra för resultatet. Även 

om enkäten inte fyllde sitt syfte på grund av bortfall anser vi den vara relevant nog för 

studien för att diskutera i analysen. 

I enkäterna, vars ändamål var att undersöka individers stressbeteende, valde enbart fyra 

stycken av sex intervjupersoner att delta. En från den akademiska världen och tre från 

företagsvärlden. Med andra ord föll vår tanke att kategorisera intervjudeltagarna utifrån 

stress, vilket är synd då vi anser att det hade tillfört ett intressant spektrum i förhållande 

till rollkonflikter och co-opetition. En av deltagarna från den akademiska världen valde 

att uttryckligen inte delta i studien då denne ansåg att han inte borde svara på den här 

typen av frågor eftersom de var alltför personliga. Han hoppades istället att materialet 

från intervjun var tillräckliga för vår analys. Denna intervjuperson gav ett uttalande som 

är intressant för just analysen av stressbeteendet. På frågan om hans deltagande i IETF 

påverkar hans arbete utanför organisationen, svarade han såhär: 

- It certainly does have influence on the work... I mean if one of those occurs I can 

do less work for the University and my company and sometimes it can get pretty 

stressful, because there are a cluster of activities at some point in time and then 

it may be necessary to push back other pieces of work to get this activity 

managed.  

Den andra personen som aldrig svarade, skrev såhär via Skype efter att ha fått en 

uppmaning om att fylla i enkäten:  

- I did receive... but been rather busy and pushing "other" stuff aside... you will 

get the answers any time soon... 

Vi ämnade som sagt att undersöka individuella faktorer, i det här fallet personligheten, 

som kan göra människor benägna att uppleva stressen. I vår undersökning var 

personlighetsattributen locus of control och typ A personlighet centrala. Från 

frågeformuläret och de svar vi erhållit har vi inte funnit något som tyder på att 

intervjupersonerna är speciellt stressade. Utifrån totalt 114 frågor (36 frågor x 4 

intervjupersoner) har vi endast noterat nio svar som indikerar antingen extern locus of 

control eller typ A personlighet. Då vi inte har funnit något tydligt mönster av stress i 

dessa svar finner vi det irrelevant att gå in närmare på dessa nio stressindikatorer. 

Vi kommer nu att komma in på empirin från arbetets sista studie, nämligen mail-

konversationerna.  

6.3  Mail-konversationer och beslutsprocesser 
Nedan följer tolv olika diskussioner som har observerats och dokumenterats efter de 

premisser som finns att tillgå i kapitel 5 (Studiens tillvägagångssätt). Diskussionerna 

presenteras som linjer där olika aktiviteter sker utmed linjen. Efter diskussionslinjen 

följer några kommentarer av vad som utmärker specifik diskussion utifrån 

beslutsprocesser, co-opetition och makt. Vad de olika diskussionerna handlar om kan 
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variera, exempel är förslag till nya standarder, problemförfrågningar från andra 

standardforum eller revidering av befintliga standarddokument etcetera. 

För att begränsa oss på grund av tidsbrist har vi valt att inte gå in närmare på 

diskussionens sakliga innehåll. Att gå in djupare och analysera de tekniska aspekterna, 

om det finns mönster i vilka deltagare som försöker föra specifika teknologier till att bli 

standard skulle vara intressant, men är inte vad denna studie ämnar dokumentera och 

analysera. Dessa diskussioner dokumenteras för att identifiera motsättningar eller 

grupperingar på grund av co-opetition, vad som ger deltagare makt samt gehör i 

diskussionerna och om det går att identifiera någon form av beslutsprocess för 

standardskapandet. 

Medlemmarna frågar, svarar på frågor, kommer med rekommendationer och tillför ny 

information. Konversationerna är generellt rättframma och informella. Exempelvis är en 

”smiley” eller enkla ursäkter inte ovanliga vid missförstånd eller felaktig information. 

Man kan säga att det, utifrån konversationerna sätt, är en generellt ödmjuk och 

kamratlig stämning mellan medlemmarna. 

Den aktivitet som är mest frekvent i denna observation är frågor (och svar på frågor). 

Ofta kan frågorna vara ifrågasättande mot aktuellt förslag, men inte blockerande. 

Frågorna är snarare det som för diskussionen, standarden och medlemmarnas kunskap 

framåt. Exempel går att se från diskussion 1:6 (Thoughts on address selection). En 

deltagare uttrycker en tydlig oro över en teknisk aspekt i förslaget: 

- I'm a bit worried about this. If e.g. the host is 100ms (RTT) away and 10 

combinations work, you may end up creating TCP state (and getting syn-acks 

back) on the destination host for 10 connections. 

 

En annan deltagare ställer följdfrågan: 

- Are there servers that don't use SYN-cookies now-a-days? 

 

Och får svaret: 

- IIRC, recent Linux kernel version have SYN-cookies disabled by default as 

       they were found to make things often worse rather than better. 

Det är ungefär så här de flesta diskussioner ser ut. Frågor leder till upptäckter, för 

diskussionen framåt och samtidigt lär sig medlemmarna nya saker av varandra. 

Nedan redovisas de olika diskussionerna som har dokumenterats med korta 

kommentarer om generella karaktärsdrag. 

 

  



 
 

57 
 

1:1 Recommendation for IPv6 text representation 

Diskussionen handlar om ett förslag till en standard om hur IPv6 adresser ska 

presenteras i text. Anledningen till detta är att det förväntas ske ett ökat behov av att 

hantera IPv6 adresser i texter och enligt författaren har tidigare representation varit för 

flexibel vilket har lett till missförstånd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussionens karaktär 

 Grov konsensus nås. 

 Majoriteten stödjer idén, ger i vissa fall vidare rekommendationer. 

 Inga tydliga motsättningar. 

 Inga tydliga beslutsprocesser. 

 Initieraren svarar och är positiv till den konstruktiva kritiken. 

 Rekommendationer och svar är baserade på teknisk fakta och expertis. 

 

1:2 IPv6 Subnet Model: The relationship between links and subnet prefixes 

 

Diskussionen handlar om en förslagen standard som ämnar lösa ett problem med 

interoperabiliteten i IPv6 protokollet kopplat till subnetwork.   

 

 

 

 

 

 

Diskussionens karaktär 

 Grov konsensus råder. 

 Viss förvirring då 163 läser ett gammalt dokument, varför rekommendationen 

ifrågasätts, alltså inte på grund av individuella motsättningar. 

 Inga tydliga motsättningar samt inga tydliga beslut tas. 
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1:3 Broadband Forum Liaison to IETF on IPv6 Security 

Ett problem lyfts fram som diskuterats i Broadband Forum. Problemet handlar om en 

potentiell säkerhetsrisk i vissa nätverk, speciellt mellan ADSL och kabelmodem mot 

ISP (Internet Service Provider). Detta kan få implikationer för IPv6 automatiska 

identifiering av dubbla adresser (DAD) i SLAAC (stateless adress autoconfiguration). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussionens karaktär 

 Initieras av 115 som vidarebefordrar ett problem formulerat av BBF (Broad 

Band Forum). 

 Diskussion tar vid om detta verkligen är ett problem, varpå vissa menar att det 

inte finns ett tydligt problem.  

 Diskussionen för att problem finns ”vinner”, men när detta har slagits fast har 

diskussionen hunnit flyttas från det ursprungliga problemet till ett helt annat, 

vilket påpekas av 120 på slutet av diskussionsförloppet. 

 Notera att (115) 39 och 120 har samma arbetsgivare och ger varandra stöd under 

diskussionsförloppet. 

 Konsensus i att problematiken som läggs fram är tydlig, men slutsatsen som dras 

rör en annan aspekt än vad som från början förfrågades; soptunnemodellen. 
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1:4 Liaison from BBF  

Återigen ett problem om dubbel adress detektering (DAD) som Broadband Forum vill 

att arbetsgrupper i IETF ska kommentera och ge lösningsförlag på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussionens karaktär 

 162 lägger fram ett problem från BBF (Broad Band Forum). 

 Diskussion bryter ut, de som ifrågasätter problemet får mothugg vilket går att se 

på svarsföljderna i frågor kopplade till motsättningar (3). Varje svar är grundat i 

teknisk information med tydliga förklaringar. Deltagare som får gehör visar på 

teknisk expertis inom området. 

 39, 23 och 120 har samma arbetsgivare och har liknande argument/åsikter.  

 162 och 176 har samma arbetsgivare, där 176 stödjer 162 initierande av 

diskussionen.  

 Inget tydligt beslut tas, men konsensus råder efter diskussion att det finns 

problematik som eventuellt bör ses över. 

 De som uttalar sig frekvent baserar sina svar och rekommendationer på teknisk 

expertis (exempelvis svarsfrekvens på frågor från 39). 
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1:5 Off-link model in the 6lowpan talk: draft-ietf-6lowpan-nd-07 

Diskussionen inleds av en deltagare som har viss kritik i befintlig standard. Standarden 

som kritiseras är kopplad till IPv6 och SLAAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussionens karaktär 

 39 ifrågasätter en formulering i befintlig standard. 

 Får motargument från personer som arbetat med dokumentet. Dessa grundar sig 

på teknisk fakta och expertis. 

 Inga tydliga beslut eller konsensus tas eller nås. 

 39 ”vinner” diskussionen med att svara de som blockerar/motsätter (3) med 

teknisk fakta och erfarenhet. Frågor och svar baserade på expertis samt 

erfarenhet ser ut att ge gehör. 
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1:6 Thoughts on address selection 

Diskussionen inleds av en deltagare som har tankar och klara idéer kring syftet med 

adressvalalgoritmer och hur dessa borde användas. Initieraren hänvisar till tidigare 

standarddokument med målet, vilket antas vara, att starta en diskussion för att lägga 

grunden till en ny standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Diskussionens karaktär 

 115, 152, 140, 120, 103, 171 har samma arbetsgivare. Dessa uttrycker aldrig i 

konversationen en åsikt som motsätter sig sin kollegas (115) initiering av 

diskussionen.  

 152 är även WG chair och uttrycker vid ett tillfälle oro riktat mot sin kollega 

över en säkerhetsrisk i förslaget som denne framför (115). Detta tyder på att, 

trots samma arbetsgivare, kan 152 bortse från detta och ta på sig rollen som 

formell ledare i att styra diskussionerna åt rätt håll (ingår i en WG chairs 

uppgift). I slutänden uttrycker dock 152 stöd (2) för 115 ståndpunkt. 

 Diskussionen betecknas av uppfattningar som går isär angående vilken teknisk 

aspekt som vore bäst. Majoriteten av deltagarna, som har samma arbetsgivare, 

uttrycker liknande åsikt. 
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 De som deltar ofta i diskussionen har också ofta mycket information att tillföra. 

Expertis blandas med egna erfarenheter, men är den faktor som ger gehör eller 

makt. 

 Inget tydligt beslut tas, trots att majoriteten tycks vara för 115 idé. För att inte 

diskussionen ska hamna på villovägar likt diskussion 1:3 sammanfattas 

meningsutbytet och tas istället upp på nytt i en ny tråd (se 1:7).  

 

1:7 Discussion summary and next-step Re: Thoughts on address selection  

Här fotsätter diskussion 1:6, men där en annan deltagare tar upp och sammanfattar 

tidigare åsikter. Värt att påpeka är att deltagare 20, initiativtagare till denna diskussion, 

är av annan åsikt än den IETF medlem som ursprungligen startade diskussionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussionens karaktär 

 20 försöker sammanställa vad som lagts fram från tidigare diskussioner i ämnet. 

 103, 115 har samma arbetsgivare och stödjer varandra i diskussionen (se 

aktiviteter med kod 2). 

 20 gör ett försökt att vara rationell med att ställa upp för och nackdelar mellan 

de två olika förslag som har mynnat ut från de tidigare diskussionerna. Det 

förslag som 20 förespråkar har betydligt mindre nackdelar (enligt 20 själv). 

 103 och 115 håller inte med och lyfter fram fler fördelar i den motsatta 

lösningen (115 bidrag).  

 Inga tydliga beslut tas, 62 och 11 menar att den bästa lösningen är att kombinera 

de båda lösningarna utifrån tidigare diskussioner kring problemet.  

 Diskussionen präglas av ett försök att ta ett fullt rationellt beslut, vilket döms att 

misslyckas då det råder för stora meningsskiljaktigheter. Förslaget som börjar 

växa fram är en kombination utifrån flera bidrag i diskussionen. 
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1:8 Response to Dave xxx regarding server-initiated DHCPv6 

En AD (Area Director) inom IETF lägger fram ett problem som belysts av Dave xxx vid 

ett tidigare möte. Problemet är i stora drag kopplat till IPv6 protokollens 

kommunikation med klienter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussionens karaktär 

 117, AD (Area Director) för område Internet, förfrågar en diskussion kring Dave 

xxx frågor.  

 Majoriteten är av liknande eller samma åsikt. 

 Ingen egentlig diskussion uppstår, snarare sker det en delning av information. 

 Inga tydliga eller synliga beslut tas. Konsensus råder om problemet och 

beslutsprocessen eller vägen till beslutet, lutar mot att vara rationell. 

 

1:9 Interest in IPv6 Hop by Hop options 

Här sker en förfrågan om det finns intresse att ta fram standard som berör Hop-by-Hop, 

en metod för att kontrollera dataflödet i nätverk. 

 

 

 

 

 

 

Diskussionens karaktär 

 57 förfrågar diskussion om förslag till ny teknisk standard. 

 62 och 48 argumenterar mot en implementering av standarden. 
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 Anledningarna till motargumenten grundar sig i en tro att producenter av 

tekniska enheter inte skulle vilja använda denna teknik då den kan försvåra 

användningen av deras egna produkter. 

 Inga tydliga beslut tas, åsikterna går isär som är både för och mot (3). 

 

1:10 Speaking of ND Proxy and NBMA etc.  

Deltagarna som initierar diskussionen arbetar med ett standarddokument. De initierar 

diskussionen för att få kommentarer på deras arbete såhär långt. Standarden berör bland 

annat Neighboor Discovery Proxy. Proxy är vanligtvis en server som agerar mellanhand 

för förfrågningar från klienter mot andra servrar.  

 

 

 

                                                         
    

 

 

 

 

 

 

Diskussionens karaktär 

 39 och 120 har samma arbetsgivare och vill skapa diskussion kring ett RFC de 

arbetat på. 

 Får visst mothugg om att detta arbete redan görs i en annan WG. 

 Inga tydliga beslut tas, men ser inte ut som att 39 eller 120 ämnar avbryta sitt 

arbete. Det talas istället om att sammanbinda arbetena mellan grupperna, dock 

inget tydligt uttalande om detta. 

 Argument som får gehör baseras på teknisk expertis. Vissa individer svarar 

enbart på tekniska frågor utan att uttrycka ett stöd åt något håll. 
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1:11 New draft on ”Stub Router advertisements in IPv6 Neighbor Discovery” 

Ett förslag till ny standard läggs fram, där författaren menar att det finns ett problem 

kopplat till skillnaden mellan olika routrar i nätverk och router advertisement. Här 

innebär alltså inte router advertisement reklam i media för routrar, utan är en benämning 

på en typ av informationskommunikation. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussionens karaktär 

 10 lägger fram förslag för ny teknisk standard. 

 Diskussion bryter ut angående om det finns ett problem som standarden ämnar 

lösa. 

 Argumenten för och emot är byggda på teknisk expertis och erfarenheter. 

 84 (WG chair) påpekar mot slutet att 10 lägger fram detta i fel WG och att det 

råder konsensus om att det redan finns tekniska lösningar som bör appliceras 

före 10´s förslag. 

 Diskussionen håller sig inom sitt område och blir aldrig för bred. 

 10 försöker vara rationell i sina argument, ger exempel på när och hur 

standarden ska användas samt för och nackdelar.   

 Notera 141 som ställer en fråga om teknisk terminologi utan att någon svarar på 

frågan.  
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1:12 A Recommendation for IPv6 Address Text Representation 

 

Den här diskussionen är en följd av kommentarerna deltagare 19 fick i diskussion 

1:1. Initieraren har här reviderat förslaget utifrån kommentarerna och hoppas nu på 

att konsensus om att anta standarden och bifoga den till IESG.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussionens karaktär 

 19 lägger fram ett reviderat förslag till en ny standard. 

 Inga större meningsskiljaktigheter då de flesta påpekar kuriosa som syftningsfel.  

 Mot slutet av diskussionslinjen lägger 19 fram en ny version av dokumentet 

efter deltagarnas kommentarer.  

 De som får gehör av 19 baserar sina svar på teknisk expertis och erfarenhet. 

 Ingen bidrar ensam till det nya dokumentet utan är ett resultat av blandade 

bidrag från flera deltagare 

 Processen till standarden betecknas av en rationell beslutsprocess. Förslag läggs 

fram, många alternativ övervägs, potentiella problem övervägs, 19 följer upp sitt 

förslag med förbättringar och får till slut igenom sitt förslag. 
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7. Analys 
Här analyseras de uppgifter som erhållits från intervjuer, enkäter samt mail-

konversationer utifrån den teoretiska referensramen. Det är först i kapitel 8 som vi 

svarar på problemformuleringarna genom att sammanbinda slutsatserna från de olika 

undersökningarna. 

7.1  Vad säger intervjuerna oss? 
Skapar co-opetition inom IETF rollkonflikter? I följande del kommer vi att analysera 

och diskutera resultatet från intervjuerna utifrån den teoretiska referensramen där du 

som läsare får följa med och se vad vi kommer fram till.  

7.1.1  Co-opetition 

Utifrån intervjuerna finner vi att individerna inom IETF upplever att de befinner sig i 

co-opetition. Företag som Google, Microsoft, Nokia, Ericsson och Cisco med flera är 

företag som ligger i konkurrens med varandra samtidigt som de deltar i IETF för att 

skapa standarder som gynnar alla deltagare.  

Från intervjuerna framkommer det en hel del olika fördelar som finns med deltagandet i 

IETF. Många av dessa fördelar kan direkt kopplas till de generella anledningar som 

listas i början av teorikapitlet om co-opetition; incitament varför en organisation eller ett 

företag inleder detta förhållande. 

A) Kunskap är en bidragande faktor, här sker en markant kunskapsdelning där 

deltagarna får unik information om den tekniska utvecklingen och kan sprida 

denna vidare internt inom moderföretaget.  

B) Det nämns i intervjun att standarder essentiellt skapar nya marknader. Exempel 

kan vara att den teknologiska utvecklingen leder till nya marknader och att följa 

utvecklingen av dessa teknologier ger organisationerna en chans att tidigare 

utveckla produkter som kan introduceras på dessa marknader. 

C) Deltagarna beskriver att de ofta samarbetar med produktutvecklingsteam och 

hjälper dessa med att utveckla produkter som följer de senaste standarderna. 

Detta är en relation som går åt båda hållen då en IETF deltagare indirekt kan 

påverka standarderna samtidigt som produkter utvecklas. Vi menar inte, eller 

vill inte dra en slutsats, att standarder skapas efter produkter men att det finns en 

klar möjlighet att utforma en standard i symbios med produktutveckling.  

En deltagare påpekar också att denne kan identifiera var andra företag befinner sig i sin 

produktutvecklingscykel beroende på vilka tekniska specifikationer specifika deltagare 

försöker föra framåt inom IETF. Med andra ord bygger deltagarna kunskap utanför det 

formella samarbete som finns inom IETF. 

I och med att deltagarna befinner sig i co-opetition, där företag som annars konkurrerar 

om kunder, skickar sina anställda för att samarbeta i standardskapandet, påverkar detta 

också deltagarna som leder utvecklingen av standarder. Deltagare från privata 

organisationer ställs här ibland inför en mer eller mindre knivig situation. I vissa fall 

måste de i viss mån ta hänsyn till företagets agendor, som betalar deras deltagande med 

omkostnader, samtidigt som de inom IETF bör representera sig själva och inte företaget. 

Vi tolkar att det finns antydningar till att det sker en balansgång mellan dessa 

förhållanden och att deltagarna ibland kan tvingas hoppa mellan rollen som enskild 

individ och rollen som representant för företagets agendor. Vi har inte identifierat och 

kan inte fastslå att co-opetition har en direkt effekt på beslutsfattandet, men att det är en 

bidragande faktor som påverkar deltagarnas roller. Att deltagare kan tvingas hoppa 
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mellan olika roller är en effekt av de intressekonflikter som finns inom IETF, speciellt 

de intressekonflikter som beror på den konkurrens som pågår utanför IETF vilket för 

oss in på diskussion om interpersonella relationer.  

Innan vi ger oss in på detta ämne är det värt att förtydliga hur de akademiker som vi 

intervjuat påverkas av co-opetition. Dessa befinner sig inte i en direkt co-opetition på 

samma sätt som deltagare från den privata sektorn. I de fall dessa skulle kunna klassas 

som co-opetition deltagare vore om det exempelvis fanns två forskare som vill åt 

samma bidrag inom liknande forskningsområde, vilket vi inte har undersökt i intervjun. 

Dessa påverkas däremot av de intressekonflikter mellan företag som då och då pågår 

inom IETF. Dessa konflikter anser vi är en följd av co-opetition, där konkurrerande 

företag utanför IETF ibland tar sina agendor till IETF vilket resulterar i dessa konflikter 

mellan deltagarna inom IETF. Från intervjuerna framkommer det att ett antal olika 

sådana konflikter har pågått där resultatet blivit att standardens utveckling stoppas eller 

saktas ned kraftigt på grund av konflikten. Detta får en effekt på de akademiska 

deltagare, där konflikter som leder till en långsammare arbetsprocess är en potentiell 

källa till frustration.  

7.1.2  Roller och Rollkonflikter 

Individerna inom IETF ställs ibland inför olika dilemman där de antas agera korrekt på 

motsägelsefulla och ibland oförenliga krafter. De olika krafterna utgörs av IETF’s och 

arbetsgivarens intressen som ibland kan krocka. Vi kommer nu att beröra rollkonflikter 

och vilka bakomliggande faktorer vi ser till dessa. 

I intervjuerna har vi funnit att intervjudeltagarna antingen representerar privata företag 

eller universitet samtidigt som de representerar IETF. Dessa tenderar dock inte alltid att 

uppleva en dubbel organisationstillhörigheter då deras uppdrag hos IETF samt 

arbetsgivare ofta går in i varandra och beroende på organisation är de inte alltid lika hårt 

styrda av ledningen. Det här stämmer bra överens med vad bland annat Hoe (2006) 

påpekar. Att individer som deltar i gränsöverskridande arbetskontexter ofta ha mer löst 

definierade och dynamiska roller. Detta säger också till viss del emot Turner (1988) och 

Levinson (1957), som menar att det kan vara komplext för individen som har flera roller 

förbunden till en och samma situation. Detta stämmer däremot enbart för individer med 

informella strukturer och styrning från arbetsgivare, individer som däremot har en 

formell struktur och styrning från sin arbetsgivare kan skapa komplexitet för individen 

då det är dessa deltagare som hamnar i rollkonflikter. 

Som nämnt innan har vi funnit att det förekommer intressekonflikter, ofta i samband 

med att företag försöker föra sina egna agendor in i standardskapandet. Att en 

intressekonflikt skapas beror också på om företagets agenda faller samman med IETF’s 

eller inte, alltså att en organisation har helt andra avsikter med standarden än att 

exempelvis skapa intermodalitet eller föra internetutvecklingen framåt. Detta kan i sin 

tur skapa rollkonflikter för deltagarna när de kan tvingas ta ställning vilken roll de ska 

anta, IETF deltagare eller representant för arbetsgivaren. Vilken typ av konflikt kan 

detta då kopplas till, inter-role eller inter-sender konflikten. Vi tror att båda förekommer 

beroende på deltagare och situation.  

Inter-role konflikten uppstår om en individ är involverad i många role-set och 

förväntningar som är förknippade med en position är inkonsekvent med förväntningarna 

från en annan position (Bengtson & Kock, 2001). Deltagare som här har strukturerade 

arbetsuppgifter och tydliga förväntningar upplever denna konflikt i större utsträckning 

än deltagare från informellt strukturerade organisationer med otydliga riktlinjer när och 
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hur arbetet ska utföras. Vi tror att de tydliga riktlinjerna och strukturen gör att dessa 

deltagares rollproblematik beror på inter-role konflikten då de har skarpare gränser 

mellan organisationerna vilket gör att de blir tilldelade två olika roller. Vid en 

intressekonflikt kan dessa två roller inte antas på samma gång vilket gör att deltagaren 

måste genomföra en role-transition (överger en roll för en annan). På nästa sida ser vi en 

bild som illustrerar inter-role konflikten där ringen med en svart punkt motsvarar ett 

role-set.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Inter-role conflict ii 

De deltagare som däremot har otydliga gränser, alltså dem som har en informell struktur 

från arbetsgivaren angående deltagandet i IETF, berörs inte i lika stor utsträckning av 

inter-role konflikten. Detta beror enligt oss på att de inte har en lika tydlig distinktion 

mellan de två rollerna, dessa går ofta in i varandra. Även om de upplever att rollen som 

IETF deltagare och rollen från arbetsgivaren är en och samma kan de fortfarande hamna 

i rollkonflikt, nämligen inter-sender konflikten. Denna konflikt uppstår när en och 

samma roll innefattar olika förväntningar (Bengtson & Kock, 2001), vilket är precis vad 

som kan hända när arbetsgivaren i vissa fall driver sin agenda genom deltagaren i IETF. 

Även om positionen som IETF deltagare är samma roll som positionen från 

arbetsgivaren, uppstår det konflikter när rollen innefattar förväntningar som krockar. I 

bilden nedan illustreras detta, där ringen med den svarta punkten motsvarar ett role-set. 

Samma role-set har två olika rollsändare som kan skapa förväntningar som inte går 

ihop. 
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Vi vill påpeka att även om dessa två typer av konflikter förekommer i mer eller mindre 

utsträckning är det framförallt inter-role konflikten som uppstår i samband med 

intressekonflikterna. Vi tolkar detta utifrån två faktorer. Dels att deltagare med 

informell struktur inte har lika tydliga rollsändare och därför kan välja roll utifrån sin 

egen tolkning, men också på grund av att det bör vara svårare att kompromissa mellan 

två roller med motsägelsefulla förväntningar än en roll med motsägelsefulla 

förväntningar. Tänk dig en situation där du väljer mellan rollen som moder eller 

karriärkvinna. Att behöva välja någon av dessa roller kan tänkas vara svårare än om du 

hade samma roll som karriärkvinna och moder där du inte behöver välja bort en roll 

utan bara en förväntning. 

För att förtydliga vad vi syftar på med formell och informell struktur menar vi hur pass 

styrt arbetet är i IETF av arbetsgivaren. Alltså vad arbetsgivaren uttryckligen säger åt att 

deltagaren ska göra i IETF. Exempel är hur vissa påpekar att en del företag har möten 

innan ett IETF sammanträdande. Det beskrivs till och med att de får låna IETF’s lokaler 

för att diskutera olika agendor om standardutvecklingen etcetera. Detta tolkar vi som en 

formell och styrd struktur, vilket indirekt skapar två roller för deltagaren.   

I frågan om vilka rollsändare, alltså de som säger åt deltagarna vad rollerna innebär, har 

vi identifierat några olika sådana. För företagsdeltagare är det rätt tydliga rollsändare 

som målas upp från företaget, de hänvisar till chefer, positioner och arbetsbeskrivningar. 

Vissa deltagare påpekar också att rollen de har hos arbetsgivaren är ärvd från tidigare 

anställd, med andra ord kan vi tolka det som att rollen i vissa fall existerar utanför 

individen. Vad sedan rollsändarna från exempelvis företaget säger om uppgifterna i 

IETF beror som nämnt innan på en formell eller informell styrning.  

Deltagare från den akademiska världen har däremot otydliga rollsändare utanför IETF. 

Vi tror att detta beror på att den akademiska världen är annorlunda mot den privata 

sektorn. Dessa har inga tydliga chefer, utan arbetar efter egna målsättningar eller 

forskning. Vi tror att detta också är en faktor till att de inte hamnar i samma 

rollkonflikter som företagsdeltagarna på grund av krockande intressen. Indirekt 

påverkas de däremot av intressekonflikterna då dessa kan leda till en långsammare 

standardiseringsprocess, onödigt långa diskussioner etcetera. 

Angående rollsändare inom IETF har vi funnit att deltagare med en mer formell 

position, alltså WG chair eller AD´s, har tydligare rollsändare. Vi tolkar det som att 

dessa individer vid en eventuell intressekonflikt lättare tar rollen som IETF deltagare då 

de har en tydlig rollsändare från IETF samtidigt som de själva utgör rollsändare för 

”vanliga” deltagare i de olika arbetsgrupperna. Om vi kopplar detta till hur deltagarna 

inom IETF får sina roller definierad kan man säga att deltagare med en formell position 

får i enlighet med Callero (1994) sin roll definierad genom positionen. Deltagare utan 

formell position får därmed enligt oss sin roll definierad genom social interaktion, vilket 

Montgomery (1998) med flera förespråkar. Även om AD´s och WG chair´s fungerar 

som rollsändare är IETF fortfarande en informell organisation. Utöver dessa rollsändare 

finns det nämligen bara ett dokument, TAO of IETF, som förmedlar rollförväntningar. 

Det är kanske inte så konstigt, tror vi, att vanliga deltagare inte tar åt sig denna 

information då en bunt papper inte känns lika legitimerande som en social interaktion.  

På grund av variationen av tydlighet hos rollsändarna sker det ibland övertramp av 

rollens befogenheter. Role-making förekommer då individen förvandlar rollsändarnas 

förväntningar till ett konkret beteende. Vi har funnit att det har hänt att en individ 

antagit en roll men misslyckats med att uppfylla rollens förväntningar då denne 
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avslöjade känslig företagsinformation. Vi tror att dessa övertramp av vad rollen bör och 

inte bör göra beror på otydliga rollsändare. Detta har dock inte uppmärksammats som 

ett problem under intervjuerna, men omnämns att det förekommer då och då. Vi drar här 

en koppling till att de deltagare som faktiskt gör dessa övertramp av rollens 

befogenheter har kopplingar till organisationer med informell struktur. Alltså strukturer 

med otydliga rollsändare.  

Vi har funnit att individer som deltagit i standardorganisationen en längre tid tenderar 

att uppvisa en starkare tillhörighet till IETF. Detta gör att vi kan anta att individen 

tenderar att lättare välja rollen som representant för standardorganisationens intressen. 

Att deltagare som deltagit en längre tid i IETF enklare kan relatera och känna 

tillhörighet till standardorganisationen kanske inte är raketvetenskap, men dock värt att 

påpeka då det är någonting vi empiriskt kan bevisa utifrån intervjuerna. Ett incitament 

till varför deltagare som ändå har varit med länge i organisationen skulle välja rollen 

som företagsrepresentant i en eventuell rollkonflikt är lönen. Som vissa av 

intervjupersonerna påpekar, de deltar i IETF därför att deras arbetsgivare betalar dem.  

Enligt Bengtsson & Kock (2001) kan avsaknaden av rolltydlighet öka risken för 

rollkonflikt då individer behöver vägledning för att kunna utföra sitt arbete korrekt. Vi 

har funnit, som tidigare sagts, att det anses oacceptabelt att säga att man representerar 

arbetsgivaren men acceptabelt att agera utifrån arbetsgivarens intressen. Vi tror att 

tydligare rollsändare kan vara av väsentlig betydelse för att göra det acceptabla 

oacceptabelt, det vill säga att man inte får representera sitt företags intressen i praktiken. 

Vi tror hursomhelst att tydligare förväntningar från båda parters rollsändare kan göra att 

individerna upplever större grad av rollkonflikter vilket anses negativt för både IETF 

och arbetsgivaren. Exempel på tydligare förväntningar skulle kunna innefatta hur 

mycket tid som ska spenderas i IETF, när det ska göras och hur det ska göras. Intressant 

är alltså uppmärksamma att vi tror att när det gäller co-opetition inom IETF kan 

rolltydlighet öka risken för rollkonflikter och rolltvetydighet minska risken för 

rollkonflikter. Att lösa problemen med rollkonflikter görs däremot inte genom en 

otydlig företagsstruktur, alltså att skapa rolltvetydighet. Detta kan istället öka risken för 

övertramp av rollens befogenheter och risken för rollkonflikt finns fortfarande där, men 

i form av inter-sender konflikt. 

7.1.3  Makt och Politik 

Utifrån intervjuerna kan vi se att det är en klar tendens till att expertis är en bidragande 

faktor till att ge deltagare i IETF makt eller auktoritet. Det här stämmer bra överens med 

antagandet att standardorganisationer liknar postindustriella organisationer där just 

expertis är en faktor som bidrar till makt. Det bör också nämnas att social skicklighet 

också är en faktor som påverkar en deltagares inflytande, vilket vi tror har att göra med 

att många processer är väldigt politiska inom IETF.  

En anmärkningsvärd synpunkt att diskutera utifrån makt och politiskt perspektiv är det 

moment tjugotvå som till viss del uppstår inom IETF. Alla individer i intervjuerna 

påpekar att du ska lämna din organisationstillhörighet vid dörren, men antyder att det 

förekommer att privata organisationer skapar åsikter och försöker föra sina egna motiv 

in i standardskapandet. Deltagare som inte innehar en formell maktposition, som 

exempelvis AD eller WG chair, påpekar också att det faktiskt är arbetsgivaren som 

betalar deltagandet och att det är en del av deras arbetsuppgift. Det borde med andra ord 

vara svårt att helt representera sig själv som individ samtidigt som du gör detta i 

uppdrag från din arbetsgivare. Det brukar heta att med makt kommer ansvar, vilket vi 
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tror är den största anledningen att individer som innehar dessa formella positioner är 

mer ”försiktiga” med hur de uttalar sig kring företagens påverkan, speciellt då det 

upplevs som ett känsligt ämne.  

Det bör påpekas att intervjudeltagarna visar en bild där beslutsprocesserna inom IETF 

skulle stoppa en standard som enbart gynnar ett företag och inte användarna eller 

Internets välmående. Att detta alltid är fallet ställer vi oss däremot skeptiska till, 

speciellt då större företag har råd att skicka fler deltagare till IETF. Eftersom det är grov 

konsensus som gäller bör fler deltagare från samma organisation ha lättare att påverka 

konsensus. Vi menar inte att detta är någonting negativt utan vill enbart påpeka att 

företagen har en påverkan på och viss makt över standardsättandet. Standarder ger trots 

allt inte enbart en fördel för företagen som exempelvis skapandet av nya marknader, 

försprång på nya marknader eller kunskapsfördelar etcetera utan underlättar också för 

alla privatpersoner som kan använda produkter från olika tillverkare tillsammans 

(intermodalitet) och så vidare.  

Hur IETF är uppbyggt och fungerar ur ett politiskt perspektiv förblir otydligt. I 

efterhand har vi insett att detta är någonting vi inte riktigt har fått fram från intervjuerna 

eller mail-konversationerna. Att IETF däremot är en sammansättning av olika grupper, 

exempelvis working groups, och att organisationens existens drivs av de intressen som 

finns i de olika grupperna stämmer med den bild vi tolkar från intervjuerna. Även om 

det finns individer där deltagandet är en hobby är detta inte speciellt vanligt. En 

intervjuperson påpekar att det enbart finns ett fåtal personer som är lyckligt lottade att 

ha tillräckligt mycket pengar att delta i IETF som en fritidssysselsättning. Alltså är den 

privata sektorns deltagande, exempelvis Nokia eller Cisco en viktig del för IETF’s 

existens och auktoritet i standardvärlden. Om de stora tillverkarna inte implementerade 

eller använde sig av IETF’s standarder skulle organisationens standarder inte ha en lika 

stark auktoritet. Som en intervjudeltagare uttrycker sig (författarnas översättning); en 

lyckad standard är en standard som plockas upp och används, av både företag och 

privatpersoner. Alltså kan en misslyckad standard betecknas med motsatsen, att den inte 

”plockas upp” och används av företag eller individer. 

7.1.4  Rollkonflikters påverkan på beslut 

Vi har funnit endast en individ som gett uttryck för stress till följd av det dubbla 

medlemskapet. Han menar att han har mycket att göra och att hans arbetsuppgifter 

ibland blir lidande. Detta är något som kommer diskuteras mer i kapitlet 8.2 Vad säger 

enkäten. Men rent generellt är det ingen av intervjupersonerna som uttrycker att 

intressekonflikterna som leder till rollkonflikter har en direkt inverkan på besluten som 

tas, men däremot påverkar de processen till beslutet. Här menar vi återigen att det leder 

till en långsammare process som i sin tur kan skapa frustration hos vissa deltagare.  

Det lyfts också fram att mycket tid ägnas åt diskussioner och argumentationer vilket 

stoppar upp processen an aning, samtidigt som det upplevs frustrerande att hela tiden 

behöva övertyga övriga deltagare om att det man säger är korrekt. Såklart vill man ju att 

sin idé ska implementeras då mycket av ens tid ägnats just på den standarden. Många 

gånger tar det lång tid att få andra deltagare att förstå något som de av någon anledning 

kanske inte ens vill förstå. Vi tolkar detta som att frustration skapas indirekt på grund av 

co-opetition. Co-opetition, som i sin tur kan skapa intressekonflikter vilket kan leda till 

rollkonflikter för deltagarna. 

Vissa diskussioner tenderar att gå ner till en mer personlig nivå trots att standarderna i 

IETF ska diskuteras utifrån tekniska aspekter. Att vissa diskussioner blir mer personliga 
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tror vi avspeglar sig i krockande organisationsidentiteter. Individerna tenderar enligt 

March (1997) att agera utifrån förväntade konsekvenser som baseras på identiteter och 

roller. Individerna strävar efter att göra rationella val samtidigt som de vill göra det som 

känns mest tillfredsställande för organisationen och sig själv. Att det känns frustrerande 

att inte få igenom sitt företags idé är förståeligt då man inte lyckas uppfylla 

arbetsgivarens förväntningar som i vissa fall går ut på att påverka standarderna på ett 

gynnsamt sätt för företaget. 

Vi har inte funnit att några av intervjudeltagarna skulle uppleva någon stress i samband 

med dessa konflikter. Stress kan som nämnt i teorin avspegla sig i rollkonflikter och 

skapa en kognitiv begränsning när det kommer till rationellt tänkande. Detta är 

ingenting vi har identifierat i varken intervjuer eller mail-konversationer där 

beslutsprocessen inte såg ut att vara påverkad av en kognitiv begränsning i form av låg 

rationalitet. Om vi fortsätter på ämnet stress kommer vi nu in på vad enkäten har sagt 

oss. 

7.2  Vad säger enkäten oss? 
I följande del analyseras empirin från enkäten i förhållande till vad som utgör locus of 

control och typ A personlighet. Vi vill påpeka att diskussionen endast sker utifrån de 

intervjupersoner som deltog i enkätundersökningen och ska inte generaliseras utanför 

dessa. 

Utifrån våra sex intervjupersoner valde endast fyra att svara på frågor gällande 

stressbeteende. Att två intervjupersoner valde att inte delta på grund av personliga skäl 

och tidsbrist är kanske det mest intressanta vi har funnit utifrån just enkäten. En av de 

intervjupersoner som valde att inte delta sa nämligen uttryckligen i intervjun att han var 

stressad. Den andra personen som valde att inte delta svarade att han hade mycket att 

göra. Att dessa inte deltog i enkäten gjorde att våra tankar om att kategorisera 

intervjudeltagarna utifrån stress fallerade. Tanken var att undersöka om stressbeteende 

skiljde sig mellan deltagare från akademiska världen och deltagare från företagsvärlden.  

Vi trodde att vi skulle se ett markant stressbeteende hos deltagare från företagsvärlden 

då dessa enligt oss befinner sig i co-opetition och därmed också upplever rollkonflikter i 

större utsträckning. De akademiska intervjudeltagarna trodde vi inte skulle uppvisa 

samma stressmönster. Även om resultatet inte går att generalisera utanför 

intervjudeltagarna så visade enkäterna att ingen uppvisade tydliga mönster av stress. 

Kopplingen vi drar är att intervjudeltagarna inte upplevde det dubbla medlemskapet, 

som co-opetition i det här fallet kan innebära, som ett problem. Teorin säger att det 

finns en koppling mellan rollkonflikter och stress, vilket kan tyda på att 

intervjudeltagarna hanterar rollkonflikter på ett bra sätt. Om vi drar en koppling till 

intervjun och de slutsatser vi tolkat om formellt och informellt strukturerade 

organisationer samt att det är de senare som oftare hamnar i rollkonflikter, kan det vara 

så att vi endast hade med intervjudeltagare från informella organisationer. Alltså sådana 

deltagare som inte hamnar i rollkonflikter speciellt ofta.  

Då intervjudeltagarna också var de som deltog i enkätundersökningen skulle här ett 

större urval kanske ha visat ett annat mönster eftersom det antyds att dessa inte är 

deltagare från strukturerade och styrda organisationer, alltså sådana deltagare som har 

en markant gräns mellan organisationerna och därmed får två roller i den co-opetition 

som pågår. Detta är en av anledningarna till att vi kritiserar urvalet i källkritiken.  



 
 

74 
 

7.3  Vad säger diskussionerna oss? 
I följande del analyseras empirin från mail-konversationerna i förhållande till vad som 

ger makt och hur den generella beslutsprocessen ser ut. För att undvika missförstånd vill 

vi förtydliga att empiri eller analys från intervjuerna eller enkäten inte tas upp här. 

7.3.1  Vad sysslar dem med? 
Nickerson & zur Muehlen (2003) som studerade hur standarder blir till och hur 

standardgrupper skapas och upplöses, visade en helt annan bild än den vi har observerat 

i konversationerna. Nu skiljer sig deras studie från denna, då den bland annat kretsade 

kring standardgrupperna som fenomen och inte diskussionerna som pågick i samma 

utsträckning. Deras studie visade en sida där det skedde ett politiskt spel mellan 

medlemmar. Deltagarna kunde exempelvis vägra ta beslut eller blockera en initiering av 

nya standardgrupper på grund av individuella agendor. I vår studie av mail-

konversationerna har den blockeringen som skett, vilket inte är speciellt ofta, alltid haft 

en konstruktiv grund. Exempelvis felaktigheter i förslaget eller att det inte finns ett 

tydligt problem som standarden ämnar lösa. Däremot har ett politiskt spel lyfts fram i 

intervjuerna, vilket får oss att fundera om vi borde ha lagt till denna dimension i 

dokumentationen av dessa konversationer. 

Ett annat fenomen som Nickerson & zur Muehlen (2003) menade pågick var att 

individer vägrade ta ställning till beslut. Detta var en faktor vi tog med i metoden för 

analysen av mail-konversationerna, men inte har identifierats. I de fall deltagarna har 

blockerat eller kritiserat ett beslut har detta skett så uttryckligen och berott på tekniska 

problem eller implikationer i förslaget. Uppenbarligen är det således en stor skillnad 

mellan ”spelet” och dynamiken i hur en standardgrupp skapas och hur detta sedan ter 

sig i en befintlig arbetsgrupp, i alla fall utifrån mail-konversationerna. Alltså, det sker 

inga tydliga blockeringar genom att vägra ta beslut och en avsaknad av ett politiskt spel 

med individuella agendor. När väl blockeringar sker är de inte uttryckligen på grund av 

exempelvis estetiskt ogillande utan beror på tekniska problem eller brister i förslagen 

standard. 

När det kommer till de som svarar på frågor går det att se ett tydligt mönster. Inom 

ramen för varje diskussion är det oftast samma person som svarar på frågor, kommer 

med rekommendationer eller tillför ny kunskap. Diskussion 1:11 eller 1:6 är två av 

några exempel, där speciellt deltagare 10, 11, 14 och 15 följder detta mönster. Dessa 

personer får också mest gehör, vilket kanske säger sig själv. En slutsats som kan dras är 

att makt eller i alla fall pondus baseras på expertis vilket stämmer bra överens med 

antagandet om att standardorganisationer liknar postindustriella organisationer. 

7.3.2  Och beslutsfattandet? 
Hur ser då besluten ut? Som det går att utläsa från diskussionskartorna är det inte ofta 

ett tydligt beslut som tas. Att det inte alltid går att identifiera ett beslut beror på att den 

som lagt fram en idé i många fall måste omarbeta sitt förslag ett antal gånger utifrån 

kommentarerna. Här går det istället att dra en koppling till ett rationellt tillvägagångssätt 

i vägen till att fatta ett beslut, inom ramen för bunden rationalitet. Alltså att deltagarna 

inte kan bearbeta alla möjliga alternativ som finns. Utgångspunkten stöttas också i att 

det inte speciellt ofta råder enighet om mål och vägen till att nå målet, vilket är ett av 

kriterierna som Marsch menar att den traditionella rationaliteten (exempelvis Economic 

man) faller på.  

I vissa fall har det gått att identifiera andra typer av beslutsprocesser, exempel är 

diskussion 1:3 och 1:6. I 1:3 handlar diskussionen för visso inte om att ta fram en ny 
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standard, utan om hur ett potentiellt tekniskt problem skulle kunna lösas. Diskussionen 

hamnar på villovägar och konsensus som nås mot slutet, är av en annan dimension än 

det ursprungliga problemets. Denna typ av beslutsprocess skulle kunna liknas vid 

soptunnemodellen. Det råder redan från början oenighet om problemets natur och 

lösning där deltagarna i tidigt stadium ifrågasätter problemet. I diskussion 1:6 

förespråkar en deltagare en trial-and-error liknande process i att ta fram standarden, men 

möts dock av ett, vad vi vill kalla ödmjukt, motargument. Deltagare 147 uttrycker 

följande argument när denna process föreslås: 

- I think this try and success or failure method can work in most cases, however it 

has some burden for implementation and operational point of view, in my 

opinion. 

Dessa två exempel är dock mer ett undantag än en regel, vilket återspeglas i resterande 

diskussioner. Majoriteten av dessa utgår från en rationell beslutsprocess. Nackdelar och 

fördelar ställs upp samt andra typer av lösningar diskuteras tills den grova konsensusen 

nås.  

Om vi ska illustrera den beslutsprocess som identifierats i de diskussioner som 

observerats, ser den ut ungefär på följande vis: 

S. Lindblom, A. Sundberg, 2010 

Figur 17: En beslutsprocess inom IETF 
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Som det går att se utgår figuren ovan från den rationella beslutsprocessen, men med 

några förändringar. En diskussion initieras oftast av att en idé presenteras, förslagsvis en 

ny standard. Det som händer därnäst är att deltagarna tillför ny information, kommer 

med rekommendationer och frågor kring idén. I detta stadium kan i vissa fall nya 

förslag födas, oftast är det deltagare som har tillfört ny information, svarar på tekniska 

frågor eller kritiserar det ursprungliga förslaget som kommer med alternativa lösningar. 

Med andra ord de som har kunskap och kan kallas för experter. Efter att nya idéer har 

tagits fram eller befintlig reviderats, diskuteras dessa utifrån för- och nackdelar. 

Argumenten för eller mot är, i de mail-konversationerna som observerats, grundade i 

tekniska argument.  

När deltagarna börjar ta en tydligare ställning mot vilken idé som bör avanceras går det 

att identifiera en tendens till grupperingar kopplat till organisationstillhörighet. I 1:3, 4, 

6, 7 och 10 går detta mönster att se, där deltagare som har samma arbetsgivare utanför 

IETF stödjer varandra eller argumenterar för samma åsikt/lösning. Vi anser att detta inte 

enbart beror på den co-opetition som finns inom IETF utan också på grund av 

organisationstillhörighet. Dessa individer arbetar med IETF i uppdrag från sin 

arbetsgivare oberoende av co-opetition. Det vill säga i vissa fall representerar de sin 

arbetsgivare mer än IETF, där organisationstillhörighet ska lämnas vid dörren. Även om 

det inte pågick co-opetition, det vill säga att det inte skulle finnas konkurrerande företag 

som samarbetar, tror vi att deltagare fortfarande identifiera sig med sin organisation. 

Vi hade innan analysen av mail-konversationerna tankar och diskussioner om vi skulle 

se tendenser till att deltagare från konkurrerande organisationer motarbetar varandra. 

Detta beteende har däremot inte gått att identifiera i konversationer som dokumenterats. 

Att däremot slå fast att co-opetition inte påverkar deltagarnas beslutsprocesser är att ta 

resultatet från denna studie för långt. Då det finns väldigt många olika diskussioner, ska 

inte denna analys ses som representativ för hela IETF’s mail-konversationer. Det skulle 

krävas en mer pricksäkrare identifiering av dessa individer. Exempelvis följa 

diskussioner mellan medlemmar som representerar specifika företag vilka uttalat ligger i 

konkurrens med varandra, men ska samarbeta inom IETF. Förslagsvis kan även en 

identifiering ske av specifika teknologier som dessa konkurrerande organisationer 

arbetar med. Detta för att sedan undersöka om det sker en blockering eller ett samarbete 

mellan deltagare i utvecklingen av tekniska standarder för den specifika teknologin. 

Om vi återgår till beslutsprocessen i figur 15, är det sista steget nu grov konsensus. Här 

finns det tre möjliga utfall som har identifierats. Det första alternativet är att konsensus 

inte nås vilket innebär att förslaget inte avancerar vidare. Andra alternativet är att ingen 

konsensus nås, vilket kan resultera i att en deltagare sammanfattar alla åsikter och 

skapar en ny diskussionslinje i ett försök att nå grov konsensus. Exempel går att se i 

diskussion 1:6 som sedan tas upp igen i 1:7. Det sista alternativet innebär att grov 

konsensus nås om att standarden bör avanceras, vilket innebär att den vidarebefordras 

till IESG. Här diskuterar AD´s utkastet till standarden för att sedan låta WG´s inom ett 

specifikt område (exempelvis IPv6) diskutera standarden igen. Värt att nämna är att det 

sista steget inte är något som vi har observerat i mail-konversationerna, utan är en 

aktivitet som IETF själva beskriver ingår i beslutsprocessen för att skapa en standard. 

Mer fakta om detta finns i kapitel 2 – Case Kontext. 

Utifrån mail-konversationerna ser det inte ut som att co-opetition eller rollkonflikter har 

en direkt påverkan på standardskapandet. Detta har däremot framkommit i intervjuerna 

där det lyfts fram att rollkonflikter förekommer och kan i värsta fall göra 
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standardprocessen ineffektiv. Detta för oss åter till tankar att vi har missat dimensioner i 

dokumentationen av dessa mail-konversationer, alternativ ta hänsyn till konkurrerande 

teknologier som nämns i exemplet ovan.   

7.3.3  Co-opetition då? 
Visst finns fenomenet där, men att akademiska deltagare som exempelvis forskare bör 

skiljas från deltagare från den privata sektorn som exempelvis Cisco, Microsoft eller 

Nokia. För att förtydliga vad det innebär när vi skriver att akademiska deltagare inte 

deltar i en co-opetition menar vi att dessa inte har några direkta konkurrenter som de 

samarbetar med inom IETF. Visst skulle detta kunna förekomma mellan forskare som 

exempelvis forskar inom samma område, ansöker om liknande bidrag eller vill nå 

samma resultat. Detta är dock ingenting vi har undersökt eller letat efter varför vi väljer 

att skilja på dessa olika deltagare.  

I bilden nedan kan vi se hur företag X och Y, som konkurrerar om samma kunder, båda 

har deltagare inom IETF. Med andra ord sker det en konkurrens utanför IETF om 

kunder, medan det ska ske ett samarbete inom IETF för att ta fram standarder åt 

användarna. Användare kan här vara privatpersoner, företag, institutioner, 

organisationer etcetera.  

Figur 18: Värdenätet – IETF 

Cisco och Juniper eller Ericsson och Nokia är två exempel från databasen, där deltagare 

som annars ligger i konkurrens med varandra samarbetar inom IETF. Vi vill 

understryka att liknelsen i modellen ovan är ett förenklat exempel på denna dynamik, 

men fyller sitt syfte i att illustrera co-opetition inom IETF. I många fall är dynamiken 

långt mer komplicerat, speciellt då företagen i exemplen nämnda ovan också samarbetar 

(och konkurrerar) på andra plan utanför IETF.  

Om vi ponerar att en deltagare deltar i IETF på uppdrag från företag X, vad har de då att 

vinna på detta? Först och främst har vi möjligheten att vara med och påverka framtidens 

tekniska standarder. Dagens tekniska miljö är otroligt dynamisk, att veta hur nästa 

generations teknik kommer att se ut och anpassa sin egen teknik därefter kan antas vara 

en viktig konkurrensfördel. En annan fördel är det informationsutbyte och lärande som 

sker parallellt med diskussionerna, alltså ett av incitamenten till co-opetition. Utifrån 

diskussionerna går det att se ett kontinuerligt utbyte av information. Speciellt då 

deltagarna baserar sina argument, för eller emot, på teknisk fakta. 

Ett sammanfattande resonemang kring vad mail-konversationerna har visat oss är att 

expertis ger makt, men är också beroende av organisationstillhörighet. Som nämnt ovan 
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har vi observerat hur deltagare från samma arbetsgivare ställer sig bakom varandras 

åsikter. Eftersom det är grov konsensus som gäller borde organisationer som har fler 

deltagare indirekt också få mer makt, givet att dessa deltagare inte lämnar sin 

organisationstillhörighet vid dörren till IETF. Vi har också skapat en modell över vägen 

till en standard inom IETF. Denna modell och process liknar enligt oss mest en bunden 

rationell beslutsprocess då medlemmarna inte alltid är överens om mål eller metod att ta 

sig till målet, men försöker ofta analysera ett förslag ur flera olika perspektiv och 

alternativ som möjligt. Vi vill inte att modellen ska ses som generell för hela IETF utan 

endast ge en fingervisning på hur beslutsprocessen ser ut.  
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8.  Säcken knyts ihop 
I den här delen ämnar vi knyta ihop våra tre studier, nämligen resultaten från intervjun, 

enkäten och mail-konversationerna. Detta gör vi samtidigt som vi ämnar besvara våra 

problemformuleringar.  

Om vi börjar med att svara på frågan, finns det tendenser till rollkonflikter inom IETF 

som beror på co-opetition? Ja det gör det, men detta kräver att konkurerande företag tar 

sina agendor till IETF och hamnar i en intressekonflikt. Dessa konflikter är inget vi har 

identifierat i de konversationer som dokumenterats, däremot lyfts det fram i 

intervjuerna. Du kanske frågar dig, varför vi anser att dessa intressekonflikter delvis 

beror på co-opetition? Vi anser att detta kan förklaras om vi för ett resonemang om co-

opetition åt andra hållet, att det inte existerar inom IETF. Alltså organisationer som 

skickar deltagare till IETF inte konkurrerar om samma kunder eller marknad, skulle 

dessa företag då hamna i intressekonflikter inom IETF? Vi menar att när de inte 

använder standarder som appliceras på samma marknad eller används mot samma 

kunder borde det heller inte uppstå intressekonflikter inom IETF om vilken standard 

som passar en exempelvis specifik marknad. Alltså är co-opetition en bidragande faktor 

till de intressekonflikter som uppstår. Dessa intressekonflikter kan i värsta fall leda till 

rollkonflikter, där deltagare måste ta ställning om de ska ta rollen som IETF deltagare 

eller företagsdeltagare. Vilken roll individen sedan väljer beror enligt oss på fyra 

faktorer. Ju högre upp i hierarkin en deltagare befinner sig inom IETF samt hur länge 

denne har deltagit i IETF. Att individer som har en högre position inom IETF är mer 

benägna att ta rollen som IETF deltagare beror på att denne får en mer formell position, 

med tydligare rollsändare. Individer som deltagit länge inom IETF känner, utifrån 

intervjuerna, starkare tillhörighet till standardorganisationen än deltagare som inte varit 

med lika lång tid. Dessutom beror det också på om organisationen har en formell eller 

informell struktur. Alltså en formell organisationsstruktur skapar en tydligare gräns 

mellan IETF och arbetsgivaren vilket gör att deltagarna tydligare får två roller att välja 

mellan i en eventuell intressekonflikt (inter-role konflikt). En organisation med 

informell struktur sätter inte lika tydliga gränser mellan deltagarens roll, vilket gör att 

dessa ofta är sammankopplade. Om en intressekonflikt som leder till rollkonflikt 

uppstår för dessa deltagare måste de istället välja mellan två rollsändares förväntningar 

(inter-sender konflikt). Vi tolkar det som att det oftast är deltagare från formellt 

strukturerade organisationer med en inter-role konflikt som blir drabbade av dessa 

rollkonflikter. 

Om vi går vidare och tittar på nästan fråga som delvis besvarades ovan; hur påverkas 

individernas roller av co-opetition? I och med co-opetition får deltagarna minst två 

roller. Den ena är rollen som IETF deltagare, där denne representerar sig själv och inte 

någon organisation eller företag. Den andra rollen är den som representant för företag 

eller organisation. Dessa roller är ofta nära korrelerade med varandra eftersom 

deltagandet i IETF är en del av arbetsuppgiften eller forskningen. Det är först när det 

sker en intressekonflikt som det kan leda till konflikter mellan dessa två roller.  

Beroende på vilken roll deltagaren väljer kan det ha en negativ påverkan, exempelvis 

kan det leda till frustrationer på grund av långa diskussioner som inte förs framåt eller 

att standarden som utvecklas helt enkelt stannar upp på grund utav intressekonflikten. 

Vi kan alltså bara säga att co-opetition skapar olika roller och att grunden till 

rollkonflikten beror på intressekonflikter. Intressekonflikten har en negativ inverkan på 

standardskapandet, men vilken inverkan själva rollkonflikten sedan har på deltagarna 

har vi inte identifierat.  
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Vi vill påpeka att dessa intressekonflikter inte förekommer allt för ofta, utan endast då 

och då. Vidare ska det inte direkt ses som någonting negativt att välja företagsrollen och 

representera sitt företags intressen. Dessa sammanfaller ofta med IETF´s agendor, att 

utveckla standarder för Internets bästa. Det är när företag vill arbeta fram specifika 

standarder som gynnar dem mer än användarna i sig som en negativ effekt kan uppstå 

från intressekonflikterna. Dilemmat som då uppstår är om en deltagare ska representera 

sig själv som individ eller anta rollen som anställd på företaget och följa arbetsgivarens 

direktioner. Värt att nämna är att deltagare högre upp i hierarkin, exempelvis AD´s eller 

WG chairs, inte är lika benägna att påverkas av en rollkonflikt som deltagare lägre ner i 

hierarkin. Detta tolkar vi beror på att de dels har tydligare rollsändare inom IETF, men 

också på en formell position vilket gör att rollen som IETF deltagare är tydligare eller 

lättare att välja framför rollen som företagsrepresentant. I frågan om rollkonflikterna 

leder till stress utifrån enkäten, fann vi i de få svar som erhölls inga tydliga mönster som 

tydde på detta.  

Om vi går vidare och svarar på den sista frågan som löd; i sådana fall, hur påverkar co-

opetition och rollkonflikterna standardskapandet samt diskussionerna inom IETF? 

Eftersom rollkonflikterna är en effekt av co-opetition, har det en viss effekt och negativ 

inverkan på både diskussionerna och standardskapandet. Som nämnt ovan kan det leda 

till intressekonflikter som i sin tur kan stanna upp utvecklingen eller skapa en onödigt 

lång process vilket leder till frustration och ilska. Vi kan inte empiriskt bevisa att detta i 

sin tur leder till dåligt tagna beslut eller att det skulle påverka beslutsprocessen i att ta 

fram en standard.  

Vi har sett utifrån dokumentationen av mail-konversationerna att det ofta är en rätt 

rationell beslutsprocess vid standardskapandet. Enligt teorierna om emotioner och 

beslut skulle den frustration och ilska som ibland är en effekt av intressekonflikterna 

leda till en kognitiv begränsning. Denna begränsning gör det svårt att ta rationella 

beslut, vilket motbevisas av att det ofta är en rationell beslutsprocess som sker eller att 

den i vilket fall inte är irrationell. Vi vill återigen påpeka att företagens deltagande och 

den co-opetition som uppstår inte behöver påverka standarderna negativt. I och med att 

företagen ofta opererar på samma marknad skapas det ett kluster av information som i 

sin tur leder till bättre standarder. Detta eftersom de delar med sig av information och 

erfarenheter som leder till att skapa standarder som bygger på fler än ett företags 

erfarenheter och kunnande.  

Någonting som också bör nämnas i förhållande till ovan nämnda problemformulering är 

de fynd som gjordes i mail-konversationerna om organisationstillhörighet och åsikter. I 

vissa diskussioner fann vi att deltagare från samma företag hade en unison åsikt, vilket 

indirekt påverkar beslutsprocesserna. Eftersom det är grov konsensus som gäller inom 

IETF bör ett företag med fler deltagare få mer makt att bygga konsensus, speciellt om 

de alla är av samma åsikt. Detta är däremot enligt oss inte enbart en effekt av co-

opetition eller rollkonflikter utan också en effekt av vilken struktur 

moderorganisationen har. Utifrån intervjuerna framkom att det varierade mellan företag 

beroende på om det fanns en formell eller informell struktur i hur deltagarna skulle bete 

sig i IETF. Vissa företag hade långa konferenser innan ett IETF möte, där de 

exempelvis kunde gå igenom vilka förslag som lyfts fram och vad diskussionerna har 

sagt hittills. Andra företag hade en mer informell riklinje där de kunde göra ungefär som 

de ville, vilket resulterade i att de ibland kunde ha helt motsatta åsikter vid en 

standarddiskussion.  
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Vi har inte funnit att det finns ett maktförhållande inom IETF på grund av co-opetition 

som påverkade standardskapandet. De två maktfaktorer vi har nämnt tidigare, expertis 

och hur stor organisation en deltagare tillhör kan inte säga vara en effekt av co-

opetition, än mindre rollkonflikter. En intressant faktor som vi däremot stötte på i 

intervjuerna men inte mail-konversationerna var det politiska spelet som nämndes.  
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9. Implikationer 
Här redovisas teoretiska, metodologiska och praktiska implikationer. Under teoretiska 

implikationer lägger vi fram uppsatsen teoretiska bidrag och i metodologiska 

implikationer diskuteras det om vi har studerat problemet med hjälp av rätt metod. Vi 

avslutar med praktiska implikationer där vi ger förslag till hur organisationer kan 

använda sig av kunskapen vi kommit fram till. 

9.1  Teoretiska implikationer 
Att rollkonflikter förekommer inom co-opetition har tidigare studerats av exempelvis 

Bengtson & Kock (2001). Många av de slutsatser vi drar som att rollkonflikter 

förekommer på grund av co-opetition eller att det finns biverkningar av en sådan 

rollkonflikt på individuella plan har också tidigare bevisats. Det som däremot inte har 

studerats är vilken struktur arbetsgivaren bör ha för att undvika rollkonflikter för 

deltagarna i co-opetition. Vidare bör det också påpekas att detta är ett fenomen som bör 

skiljas till situationer som den inom IETF. Att deltagare i en co-opetition samarbetar 

genom en annan organisation än arbetsgivaren. 

Vi menar att teorin om rollkonflikter kan anpassas till co-opetition och arbeten i 

gränsöverskridande arbetskontexter. En formell struktur, där arbetsgivaren har tydliga 

rollsändare, som säger åt vad arbetaren ska göra, skapar tydliga gränser mellan 

organisationerna. Detta gör i sin tur att en deltagare lättare upplever två roller vilket 

ökar chansen att frambringa en inter-role konflikt. En informell struktur minskar 

däremot chansen för en inter-role konflikt då dessa inte upplever en lika stor distinktion 

mellan organisationerna. Deltagaren får inte två roller att välja mellan, men kan hamna i 

en inter-sender konflikt om rollsändare från båda organisationerna ställer oförenliga 

krav på en och samma roll. Tidigare forskning, exempelvis Kahn et al. (1964), menar att 

tydligare rollsändare minskar risken för rollkonflikter. I en miljö som IETF stämmer 

detta inte helt överens då en otydlig rollsändare från arbetsgivaren här minskar risken 

för rollkonflikter. Däremot kvarstår faktumet att deltagarna fortfarande bör ha en 

rollsändare från IETF, men inte från båda organisationerna. Denna upptäckt menar vi 

öppnar upp för ny forskning om organisationers struktur och rollsändare med co-

opetition som kontext. Det bidrar också till ökad förståelse för hur teorierna om 

rollkonflikter ska appliceras i miljöer som präglas av gränsöverskridande 

arbetskontexter.    

9.2  Metodologiska implikationer 
I frågan om vi har använt rätt metod eller synvinkel att studera problemet ur vill vi svara 

ja. Kvalitativa studier, enligt forskartradition, utgår vanligtvis från ett subjektiv och 

tolkande synsätt. Ofta är detta nödvändigt då kvalitativa, till skillnad mot kvantitativa, 

vill förstå fenomen utifrån tolkningar. Resultaten från denna uppsats hade inte varit 

densamma om vi inte analyserande hade tolkat vad som sades i intervjun. Då vi ämnade 

undersöka individernas upplevelser och erfarenheter var en kvalitativ studie nödvändig 

för att kunna ställa följdfrågor för att försäkra oss om vår förståelse. I kvalitativa studier 

ligger också fokus på ordens betydelse, vilket sammanfaller med intervjuerna vi har 

genomfört. Det hade inte varit relevant att försöka kvantifiera orden som sades, det hade 

varit mer lämpligt i en kvantitativ studie.  

Det bör här nämnas att den kategoriserande enkätstudie som vi genomförde föll i sitt 

upplägg, mycket på grund av att vi använde fel metod i genomförandet. Här skulle det 

vara att föredra ett kvantitativt upplägg då vi skulle ha kunnat dra mer generaliserande 
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slutsatser mellan stress och rollkonflikter. Som vi kommer att ta upp under 

begränsningar beror falleringen mycket på tidsbrist. 

Vi har tidigare nämnt att fler dimensioner i analysen av mail-konversationerna 

förmodligen skulle ha möjliggjort en tydligare identifiering om rollkonflikterna 

avspeglade sig i konversationerna. Vi har däremot inte diskuterat om metoden 

intervjuerna genomfördes, semistrukturerad, var rätt tillvägagångssätt. Vi tror att en helt 

öppen intervju skulle ha försvårat tolkandet och att hålla oss inom relevant område för 

studien. En stängd intervju hade däremot begränsat våra fynd då vi inte hade haft 

möjligheten att ställa följdfrågor för att förstå individernas upplevelser och erfarenheter. 

Därför menar vi att den metod vi använt, har varit rätt metod får denna uppsats att söka 

kunskap.      

9.3  Praktiska implikationer 
Organisationer som vill delta i förhållanden som liknar den inom IETF. Att i co-

opetition samarbeta genom en tredje part, alltså inte direkt samarbete mellan två 

organisationer, bör ha följande i åtanke. En tydlig rollsändare och struktur, alltså tydliga 

riktlinjer om vad arbetstagaren ska göra hos den tredje parten, exempelvis IETF, ökar 

risken för att denne kan hamna i en rollkonflikt.  

Vi föreslår att deltagaren får riktlinjer om vad som ska göras, men fria tyglar i att utföra 

detta arbete. Detta skulle i sin tur minska chansen att en rollkonflikt uppstår som kan 

skapa stress och påverka arbetstagarens prestationer negativt. Det har framkommit att 

deltagare som har fria tyglar och en informell struktur hos arbetsgivaren inte lika ofta 

riskerar att hamna i dessa rollkonflikter.  

För att en rollkonflikt ska uppstå måste i sin tur någon av rollsändarnas budskap krocka 

med den andres varför organisationen kontinuerligt bör undersöka vad rollsändarna från 

den tredje parten säger. Genom att ha vetskap om vad denne rollsändare förmedlar kan 

den egna rollsändarens budskap anpassas så att denne inte sänder ut förväntningar som 

krockar med tredjeparten.  

Dessa implikationer grundar sig på uppsatsens fynd, där vissa organisationer skickar 

sina anställda utan att antingen veta eller bry sig om vad tredjepartens rollsändare, som i 

det här fallet är IETF, förmedlar. Följden av dessa rollkonflikter kan påverka individers 

personliga plan negativ som exempelvis frustration och stress, men kan också skapa 

intressekonflikter mellan deltagare som följer tredjepartens rollsändare och deltagare 

som följer rollsändare utanför tredjeparten.  
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10. Begränsningar 
Under arbetets gång och från resultaten i intervjuer, enkäter och mail-konversationer 

har vi upptäckt en del begränsningar som redogörs nedan.  

Som nämnt tidigare har vi inte identifierat vad dessa rollkonflikter har för effekter på 

deltagarna. Under skapandet av den teoretiska referensramen hade vi från början skrivit 

ett kapitel om hur deltagarna kunde påverkas av rollkonflikter emotionellt. Vi valde 

senare att ta bort detta kapitel då vi insåg att det skulle bli en för stor uppgift i 

förhållande till den tid vi hade att skriva arbetet på. Hur deltagarnas beslutsfattande 

påverkades av dessa rollkonflikter var också tänkt att undersökas i samband med 

dokumentation av mail-konversationerna. Dock föll denna tanke även här då vi återigen 

på grund av tidsbrist var tvungna att begränsa oss i teorival. Beslutet togs i samband 

med att tiden som planerats för insamling av empirisk grund var kraftigt försenad. Valet 

stod mellan att riskera att inte bli klar i tid eller bygga på ytterligare teorier som skulle 

stödja en undersökning av hur rollkonflikter påverkar deltagarnas emotioner och 

beslutsfattande.  

En ambition som vi snabbt var tvungna att lämna var att genomföra en kvantitativ studie 

med enkäterna och inte ett försök till kategorisering som det istället blev. Genom att 

bevisa eller motbevisa att stress pågick inom IETF på en mer generell nivå kunde vi 

därigenom ha dragit kopplingar till hur rollkonflikter påverkat deltagarna. Vi är 

medvetna om att dessa ”bortfall” tynger arbetet en aning, men anser att resultaten vi 

kommit fram till är tillräckligt tydliga för att öppna upp för vidare forskning i ämnet. 
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11. Rekommendationer till vidare forskning 
Här redogör vi för ett antal områden som det är möjligt att forska vidare på, delvis 

utifrån de begränsningar som nämnts ovan. 

Denna studie har endast skrapat på ytan av rollkonflikter i co-opetition och om det 

påverkar beslutsfattandet. Under denna yta har det visat sig finnas en hel del intressanta 

saker som bör undersökas vidare. Finns det strukturer eller särskilda åtgärder som skulle 

minska chansen att deltagarna inom standardorganisationen hamnar i en rollkonflikt? 

Här skulle det gå att undersöka olika organisationer som deltar i co-opetition samt 

vilken struktur de har. Är en mer informellare struktur att föredra i en co-opetition eller 

en formell struktur med tydliga rollsändare.  

Vi kom fram till att rollkonflikter existerar som en effekt av co-opetition, frågan vi 

ställer oss är om detta beror på det unika förhållande som finns inom IETF, att 

deltagarna ska representera sig själva. Finns samma mönster hos företag som har ett mer 

kommersiellt samarbete, exempelvis i sammarknadsföring eller gemensam logistik? 

Även om det med största sannolikhet inte skulle te sig lika vore det intressant att 

undersöka hur rollerna i så fall skulle utformas och vad det i sådana fall beror på? 

Vidare har vi som sagt inte hittat hur den rollkonflikt som ibland uppstår påverkar 

individerna, deras prestationer, beslut, emotioner och så vidare. En kvantitativ studie om 

exempelvis stress med kopplingar till rollkonflikter är en väg att gå.  

Vi tror också att studier om hur informationsbytet ser ut och hur det påverkar 

utvecklingen för standarderna samt deltagarnas relationer långsiktigt är relevant. Vart 

sker det viktigaste utbytet, är det i de informella hallway discussions som nämns i 

intervjuerna eller i de mer formella mail-konversationerna. Har detta en effekt på 

relationen mellan deltagarna och deras roller?  

Vidare har vi öppnat upp för studier av mail-konversationer inom IETF. Sker det en 

konkurrens inom IETF på grund av olika teknologier som utvecklas och hur beter sig i 

så fall konkurrerande organisationer för att blockera eller hinna före i utvecklingen av 

en sådan teknologi? Ett förslag, som har nämnts tidigare, är att ”punktmarkera” två 

konkurrerande organisationer och identifiera två teknologier under utveckling för att 

sedan följa dessas argument för att få respektive teknologi standardiserad. Detta är ett 

känsligt ämne och skulle kräva en intim kontakt med produktutvecklare och möjligtvis 

R&D avdelningar för att följa denna utveckling. Om det blir svårt att inleda en sådan 

relation på grund av sekretess med mera går det alltid att söka upp liknande fall, men 

som redan har standardiserats. Det fina med IETF är nämligen att all konversation i de 

olika arbetsgrupperna finns dokumenterat, varför detta är en möjlig väg att gå i sådan 

forskning.  
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12. Sanningskriterier 
För att bedöma ”sanningen” för den kvalitativa studiens resultat är det viktigt att 

diskutera olika sanningskriterier. (Johansson-Lindfors, 1993, p. 160-161) De 

traditionella måtten såsom reliabilitet och validitet som brukar användas i en 

forskningsprocess härstammar från den kvantitativa metodologin. (Trost, 1997, p. 102) 

Då vi har utfört en kvalitativ studie behöver dessa mått anpassas en aning. Vi kommer 

att använda begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet men kommer att 

diskutera dessa utifrån en kvalitativ studies synvinkel som både Trost (1997) och Kvale 

& Brinkmann (2009) förespråkar.  

 

Målet med studien är att förklara olika fenomen genom att avbilda verkligheten på ett så 

bra sätt som möjligt. För att en god avbild ska erhållas krävs att forskaren mäter det hon 

avser att mäta, gör mätningarna på ett så bra sätt som möjligt och att mätningarna är 

allmängiltiga. Validitet, reliabilitet och generaliserbarheten är de sanningskriterier som 

används för att bedöma om den anskaffade kunskapen utgör en bra bild av verkligheten. 

Dessa avgör också till stora delar utformningen av de empiriska studierna. (Johansson-

Lindfors, 1993, p. 161) Vi kommer nu att diskutera dessa sanningskriterier utifrån de 

empiriska studierna.  

12.1  Reliabilitet 
Reliabiliteten är beroende av hur saker och ting faktiskt mäts. Om mätningarna är 

oskickligt genomförda så spelar det ingen roll om måtten är valida eller inte, det blir 

ändå fel. Det finns flera sätt att pröva eller stärka reliabiliteten i en undersökning. Ett 

sätt är att låta någon annan genomföra eller upprepa delar av undersökningen för att se 

om resultaten blir desamma. (Bjereld et al., 2009, p. 115) 

Utifrån vår studie anser vi en replikering skulle visa på likvärdiga resultat. Då studien 

antar ett subjektivt och tolkande förhållningssätt tror vi däremot att det blir svårt att få 

fram ett exakt liknande resultat. Med andra ord skulle problemformuleringarna besvaras 

liknande, men vägen till målet skulle förmodligen visa på andra sidostigar än dem vi har 

funnit. Mycket av detta beror också på våra intervjudeltagare som alla representerar 

olika organisationer. Som det har kommit fram så har alla organisationer olika 

strukturer vilket förmodligen skulle resultera i annorlunda svar. Däremot vill vi hävda 

att vi har tillräckligt bra variation bland våra intervjupersoner för att slutkontentan 

skulle bli densamma. Även om vi anser att vi har en bra variation i urvalet tror vi dock 

att ett ökat urval skulle öka trovärdigheten. 

När man arbetar med intervjuer är det viktigt med intersubjektiviteten. 

Intervjusituationen och personkemin som utvecklas under intervjun kan ha stor 

betydelse för vilka svar intervjupersonen ger. Till exempel kan frågornas placering i 

intervjuguiden ha stor betydelse för hur den intervjuade väljer att svara. Men då 

frågorna är ställda i samma ordning oberoende på vem som intervjuades menar vi att det 

kommer visa på samma resultat. Med andra ord menar vi att vårt tillvägagångssätt kan 

anses vara systematiskt och trovärdigt Dessutom kan reliabiliteten undersökas utifrån 

objektkonstans där undersökningsobjektet står i fokus. Man gör detta för att miniminera 

risken att tillfällighetsfaktorer såsom trötthet, stress, dåligt humör etcetera påverkade 

svaren vid det första intervjutillfället. (Bjereld et al., 2009, p. 115-116) Vi menar att 

ingen av våra intervjupersoner verkade vara trött, stressad eller på dåligt humör vilket 

innebär att en replikering av studien inte skulle visa på andra resultat. Alla var 

frispråkiga och enkla att ha att göra med. 
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Reliabilitet har också att göra med forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet 

som berör frågan om samma resultat går att uppnås vid en annan tidpunkt och av andra 

forskare. Ett centralt problem är huruvida intervjupersonerna har valt att förändra sina 

svar under intervjun och om de har gett olika svar till olika intervjuare. (Kvale & 

Brinkmann, 2009, p. 263) Enligt Trost (1997) består tillförlitlighet av fyra komponenter, 

nämligen kongruens, precision, objektivitet och konstans som alla har att göra med 

slumpinflytelser, det vill säga att alla intervjuare ska fråga på samma sätt och 

situationen ska vara likadan för alla och så vidare. Kongruens innebär att frågorna bör 

vara lika så att de avser att mäta samma sak medan precision innebär att intervjuaren 

bör registrera intervjupersonens svar korrekt. Objektivitet innebär huruvida olika 

intervjuare tenderar att registrera olika saker och om de registrerar samma sak är 

objektiviteten hög. Konstans däremot innebär att ett fenomen inte tenderar att förändra 

sig över tid. (p. 99) 

För vår studie innebär kongruens att vi har ställt ett antal frågor om samma fenomen på 

samma sätt till alla intervjupersoner för att förstå innebörden medan precision innebär 

att vi som intervjuare inte ska tro att vi förstår vad intervjupersonen menar förrän vi är 

säkra på att vi förstår. (Trost, 1997, p. 100-101) Därför har vi i den mån det varit möjligt 

försökt ställa följdfrågor såsom vad betyder det, hur menar du då, hur ska jag förstå det, 

berätta vidare etcetera, vilket enligt Trost (1997) är bättre lämpat för att få veta vad 

intervjupersonen egentligen menar. Avsaknaden av följdfrågor kan också inskränka på 

trovärdigheten. (Trost, 1997, p. 102) 

Studiens objektivitet bestäms av huruvida själva läsningen av vår rapport innebär 

samma tolkning för de som läser. Då vår kvalitativa studie går ut på att studera 

människors upplevelser och erfarenheter kan konstansen diskuteras då det innebär att vi 

ska få samma svar på en fråga då den ställs vid flertalet tillfällen. Detta innebär att 

individen antas vara stabil eller statisk i sina föreställningar. (Trost, 1997, p. 100-101) 

Vi tror att detta är svårt att uppnå i vår studie då deltagare i IETF hela tiden erhåller nya 

erfarenheter och upplevelser. Detta kan i sin tur påverka svaren vid en framtida 

replikation, varför vi menar att en annan studie skulle visa på andra sidospår.  

Vår ambition är att undersöka ett fenomen utifrån individernas upplevelser och 

erfarenheter.  För att man ska kunna tala om hög reliabilitet krävs att situationen i alla 

avseenden ska vara standardiserad, men i kvalitativa studier förutsätts låg grad av 

standardisering. När det gäller kvalitativa studier kan det vara lite knepigt att prata om 

reliabilitet då en felsägning eller en missuppfattning kan ruinera hela reliabiliteten. 

(Trost, 1997, p. 100) Varför intervjuaren varit noggrann med att fråga samma fråga igen 

om hon inte förstår eller också har hon ställt följdfrågor för att få intervjupersonen att 

mer ingående förklara ett fenomen. 

Enligt Bryman & Bell (2005) bör forskare komma överens om hur de ska tolka det de 

ser och hör för att uppnå intern reliabilitet (p. 306). Vi har konstant diskuterat 

uppsatsens fynd och har gemensamt analyserat fram de slutsatser vi drar för att försäkra 

oss om att vi har samma perspektiv. Detta har inte enbart gett oss en intern reliabilitet 

utan också gjort att vi har upptäckt fenomen eller problem som vi annars inte hade 

identifierat på egen hand.  

12.2  Validitet 
Validitet innebär enligt Bjereld et al., (2009) ”i vilken utsträckning vi verkligen 

undersöker det vi avser att undersöka” (p. 112). Validiteten rör förhållandet mellan den 

teoretiska definitionen och den operationella definitionen men även förhållandet mellan 
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den teoretiska definitionen och undersökningsobjektet (empirin). En undersökning kan 

mycket väl vara reliabel (trovärdig) utan att för den delen vara valid (giltig). Med andra 

ord är reliabilitet ett krav för att validitet ska förekomma. (p. 116) 

Bryman & Bell (2005) skriver att intern validitet har att göra med överensstämmelse 

mellan observation och teori. Vi anser att våra fynd utifrån undersökningarna kan 

förklaras med vår teoretiska referensram. Däremot finns det i vissa fall en svagare 

koppling mellan teori och empiri, exempelvis emotioner och beslut. För att upprätthålla 

en intern validitet har vi i dessa fall redogjort för när empirin haft en svagare respektive 

tydligare koppling.  

Kriterievaliditet innebär att forskare använder olika operationella definitioner för 

samma teoretiska begrepp. Med andra ord, om det visar sig att forskningsresultaten blir 

detsamma oavsett vilken av de operationella definitionerna som använts brukar det 

tolkas som en bra kriterievaliditet. (Bjereld et al., 2009, p. 114) Detta är kopplat till våra 

intervjuteman där vi exempelvis inte ställer frågor rakt ut om exempelvis roller och 

rollkonflikter. Istället har vi ställt frågor kring dessa ämnen, utifrån vad teorierna 

beskriver, för att sedan dra en slutsats kopplat till teorin som beskriver samma 

företeelser. Anledningen till detta är att vi upplever många av våra teorier som känsliga 

ämnen.  

Någonting annat som är viktigt för kvalitativ forskning är extern validitet som handlar 

om hur ett resultat kan generaliseras till andra sociala miljöer (Bryman & Bell, 2005, p. 

306). Då vår studie antar en subjektiv och konstruktionistisk ansats där uppfattningen av 

verkligheten beror på hur vi tänker om den och hur vi kommunicerar med varandra om 

den, det vill säga, kunskapen skapas genom sociala interaktioner, kan vår studie ha 

svårigheter att generaliseras till andra situationer, platser och individer utanför IETF. 

Fenomenet vi har studerat är enligt oss unikt för just IETF. I andra sammanhang med 

co-opetition som kontext är det inte lika vanligt att man har en dubbel 

organisationstillhörighet utan där sker ofta direkt samarbete mellan konkurrenter och 

inte genom en mellanhand som IETF kan sägas fungera som. Kvalitativa studier arbetar 

inte med lika stora urval som kvantitativa studier vilket kan påverka 

generaliserbarheten.  

När det gäller urvalets representativitet så är det viktigt att diskutera vårt urval utifrån 

former och antal. Studiens urval baseras på ett icke-sannolikhetsurval där vi medvetet 

valde ut individer för att få en så god variation som möjligt. Anledningen till detta var 

att vi ville skapa en rättvis bild av verkligheten inom IETF. Vi ville ha icke-

konkurrerande och konkurrerande deltagare som både hade lågt och högt antal 

aktiviteter inom IETF. Hursomhelst, då vi valde ett icke-sannolikhetsurval går det att 

diskutera studiens generaliserbarhet då Johansson-Lindfors (1993) hävdar att det endast 

är sannolikhetsurvalet som garanterar generaliserbarhet (p. 162). Vi hävdar däremot att 

urvalet är representativt då vi utgått från en variation i kontexten av co-opetition, alltså 

konkurrens och samarbete. Vidare menar vi att ett sannolikhetsurval är viktigare i en 

kvantitativ studie där slutsatser dras från mönster i data och inte från subjektiva 

tolkningar. Dock menar vi att det här är en av anledningarna till att resultatet inte går att 

generalisera utanför IETF.  

 

  



 
 

89 
 

13. Källhänvisning 

13.1 Artiklar och Böcker 
Achrol, Ravi S. (2008), Changes in the theory of interorganizational relations in 

marketing: Toward a network paradigm, Journal of the Academy of Marketing Science. 

Vol.25, No.1, pp.56-71. 

Albert, Stuart., Ashforth, Blake E., & Dutton, Jane E. (2000), Organizational Identity 

and Identification: Charting new waters and building new bridges, Academy of 

Management Review. Vol.25, No.1, pp.13-17. 

Baitlis, Nick C. (1980), Job involvement and locus of control as moderators of role-

perception/individual-outcome relationships. Psychological Reports. Vol.46, pp.111-

119.    

 

Bengtsson, Maria., Eriksson, Jessica & Wincent, Johan (2008), “Co-opetition: new 

ideas for a new paradigm”, Forthcoming as chapter in P. Dagnino, S. Castaldo, F. 

LeRoy & S. Yami (Eds.) Coopetition Strategy: Winning Strategies for the 21
st
 Century. 

Edward Elgar.  

 

Bengtsson, Maria. & Kock, Sören. (2001), Tension in Co-opetition, presented at the 

16:e Nordiska företagsekonomiska ämneskonferensen, Sweden 16-18, 2001 

 

Biddle, B.J. (1986), “Recent Developments in Role Theory” in Annual Review of 

Sociology, Vol.12, pp.67-92. 

 

Brooks, Ian (2003), Organisational behaviour. Individuals, groups and organisation. 

Essex, Prentice Hall, Financial Times. 

 

Broderick, Anne (1999), “Role Theory and the Management of Service Encounters”, in 

The Service Industries Journal, Vol.19, No.2, pp.117-131. 

 

Brunsson, Nils & Jacobsson, Bengt (1998), Standardisering, Stockholm: Nerenius & 

Santérus. 

Brunsson, Nils & Jacobsson, Bengt (2000), A world of standards, Oxford: Oxford 

University Press, 2000 

Bryman, Alan & Bell, Emma (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö, 

Liber AB 

Callero, Peter L. (1994), From Role-Playing to Role-Using: Understanding Role as 

Resource, Social Psychology Quarterly. Vol.57, No.3, pp.228-243. 

Cohen, Michael D., March, James G. & Olsen, Johan P. (1972), A Garbage Can Model 

of Organizational Choice, Administrative Science Quarterly, Vol.17, No.1, pp.1-25. 

Cranwell-Ward, Jane & Abbey, Alyssa (2005), Organizational Stress. Palgrave 

MacMillan. New York. 

Day, George S. (2000), Managing Market Relationships. Journal of the Academy of 

Marketing Science, Vol. 28, No. l, pp. 24-30. 



 
 

90 
 

 

Dyer, Jeffrey H. & Singh, Harbir (1998), The relational view: Cooperative strategy and 

sources of interorganizational competitive advantage. Acad. Management Rev. Vol.23, 

No.4, pp.660–679. 

 

Egyedi, Tineke M. & Blind, Knut (2008), The dynamics of standards, Edward Elgar 

Publishing, 2008. Northampton, MA, USA.  

 

Einhorn, Hillel J. & Hogarth, Robin M. (1981), Behavioral Decision Theory: Processes 

of Judgement and Choice, Annual Review of Psychology Vol.32, pp.53-88. 

Ejvegård, Rolf (2009), Vetenskaplig metod, Studentlitteratur. Lund 

Findley, Maureen J. & Cooper, Harris M. (1983), Locus of Control and Academic 

Achievement: A Literature Review, Journal of Personality and Social Psychology, 

Vol.44, No.2, pp.419-427. 

 

Furnham, Adrian (2005), The Psychology of Behaviour at Work: The individual in the 

Organization, Second Edition. Psychology Press. Hove and New York. 

Galaskiewicz, Joseph (1985), Interorganizational Relations, Annual Review of 

Sociology, Vol.11, pp.281-304. 

Garaffo, Francesco (2002), Types of Coopetition to Manage Emerging Technologies, 

University of Catania, Department of Business Economics & Management.  

Hamel, Gary (1991), Competition for competence and inter-partner learning within 

international strategic alliances. Strategic Management Journal, Vol.12, pp.83-103. 

Hamel, Gary., Doz, Yves L. & Prahalad C.K. (1989), Collaborate with Your 

Competitors and Win. Harvard Business Review. Januari – Februari 1989. 

Hatch, Mary J. (2002), Organisationsteori: Moderna, Symboliska och Postmoderna 

Perspektiv. Studentlitteratur. Lund 

Herrmann, Thomas., Jahnke, Isa & Loser, Kai-Uwe (2004), The Role Concept as a 

Basis for Designing Community Systems, in Darses, F., Dieng, R., Simone, C. & 

Zacklad, M. (2004), Cooperative Systems Design; Scenario-Based Design of 

Collaborative Systems, pp.163-178. 

 

Hoe, Siu L. (2006), The boundary spanner’s role in organizational learning: 

unleashing untapped potential, Development and Learning in Organizations. Vol.20 

No.5, pp. 9-11. 

 

Hogg, Michael A. & Terry, Deborah J. (2001), Social Identity Processes in 

Organizational Contexts, Hove: Psychology. 

Hovav, Anat & Schuff, David (2003), The Changing Dynamic of the Internet: Early 

and Late Adopters of the IPv6 Standard. Department of Management Information 

Systems Fox School of Business and Management, Temple University.  

Huff, Anne S. & Huff, James O. with Barr, Pamela S. (2000), When Firms Change 

Direction, New York: Oxford University Press 



 
 

91 
 

Jackson, Susan E. & Schuler, Randall S. (1985), A Meta-analysis and Conceptual 

Critique of Research on Role Ambiguity and Role Conflict in Work Settings, 

Organizational Behavior and Human Decision Processes 36, pp.16-78.  

 

Jamal, Muhammad (1990), Relationship of Job Stress and Type-A Behavior to 

Employees' Job Satisfaction, Organizational Commitment, Psychosomatic Health 

Problems, and Turnover Motivation, Human Relations, Vol.43, No.8, pp.727-738. 

 

Jennings, Bonnie M. (1990), Stress, Locus of Control, Social Support, and 

Psychological Symptoms among Head Nurses, Research in Nursing & Health. Vol.13, 

pp.393-401.  

 

Johansson-Lindfors, Maj-Britt (1993), Att utveckla kunskap: om metodologiska och 

andra vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, Lund, Studentlitteratur.  

Kahin, Brian & Abbate, Janet (1995), Standards policy for information infrastructure, 

The MIT Press. United States of America.  

 

Kahn, Robert L., Wolfe, Donald M., Quinn, Robert P. & Snoek, J. Diedrick (1964), 

Organizational Stress: Studies in Role Conflict and Ambiguity, New York: Wiley. 

Katz, Daniel & Kahn Robert L. (1978), The Psychology of Organizations, Second 

Edition. John Wiley & Sons, Inc.   

Khanna, Tarun., Gulati, Ranjay & Nohria, Nitin (1998), The dynamics of learning 

alliances: Competition, cooperation, and relative scope. Strategic Management Journal. 

Vol.19, pp. 193-210. 

 

Kheler, Nicole (2004), Interorganizational Relationships and Learning. pp.1-10. 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, Andra 

upplagan. Studentlitteratur AB, Lund.  

Levinson, Daniel J. (1959), Role, Personality, and Social Structure in the 

Organizational Setting, Journal of Abnormal and Social Psychology. Vol.58, pp.170-

180. 

Liebeskind, Julia P., Oliver, Amalya L., Zucker, Lynne G., & Brewer, Marilynn B. 

(1996). Social networks, learning and flexibility: sourcing scientific knowledge in new 

biotechnology firms. Organization Science, Vol.7, No4, pp.428–443. 

 

Loebbecke Claudia & Van Fenema Paul C. (1998), Interorganizational knowledge 

sharing during coopetition. Erasmus University Rotterdam, Rotterdam School of 

Management, pp. 1632-1638.  

Loewendahl, Bente & Revang, Oivind (1998), Challenges to existing strategy theory in 

a postindustrial society, Strategic Management Journal, Vol.9, No.4, pp.755-773. 

Luo, Yadong (2007), A coopetition perspective of global competition, Journal of World 

Business Vol.42, pp.129–144. 

Maitlis, Sally & Ozcelik, Hakan (2004), Toxic Decision Processes: A Study of Emotion 

and Organizational Decision Making, Organization Science. Vol.15, No.4, pp.375–393.  



 
 

92 
 

 

March, James G. (1991), How Decisions Happen in Organizations, Human-Computer 

Interaction, Volume 6, pp. 95-117. 

 

Marchington, Mick., Grimshaw, Damian., Rubery, Jill & Willmot, Hugh (2005), 

Fragmenting work, Blurring Organizational Boundaries and Disordering Hierarchies, 

OUP Oxford. Oxford.  

Merton, Robert K. (1957), Social Theory and Social Structure, Revised and Enlarged 

Edition. The Free Press, New York.  

Mintzberg, Henry (1980), The Nature of Managerial work, The Theory of Management 

Policy Series. Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey.  

Montgomery, James D. (1998), Toward a Role-Theoretic Conception of Embeddedness, 

American Journal of Sociology. Vol.104, No.1, pp.92-125. 

Mucciaroni, Gary (1992), The Garbage Can Model & the Study of Policy Making: A 

Critique, Polity, Vol.24, No.3, pp.459-482.  

 

Nalebuff, Barry & Brandenburger, Adam (1996), Co-opetition – Ett revolutionerande 

begrepp som innebär en ny definition på konkurrens och samarbete på marknaden. 

Göteborg, ISL Förlag AB. 

Nickerson, Jeffrey V. & zur Muehlen, Michael (2003), Defending the spirit of the web: 

conflicts in the internet standards process, Standard Making: A critical Research 

Frontier for Information Systems MISQ Special Issue Workshop 

Nickerson, Jeffrey V. & zur Muehlen, Michael (2006), The ecology of Standards 

Processes: Insights from Internet Standard Making, MIS Quarterly Vol. 30 Special 

Issue, pp.467-488. 

Organ, Dennis W. & Greene, Charles N. (1974), Role Ambiguity, Locus of Control, and 

Work Satisfaction, Journal of Applied Psychology, Vol.59, No.1, pp.101-102. 

  

Rizzo John R., House, Robert J. & Lirtzmann, Sidney I. (1970), Role Conflict and 

Ambiguity in Complex Organizations, in Administrative Science Quarterly, Vol.15, No. 

2, pp.150-163. 

 

Robbins, Stephen P. (1998), Organizational Behavior: concepts, controversies, 

applications, (8
th

 Ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.  

Rysman, Marc & Simcoe, Tim (2005), Patents and the Performance of Voluntary 

Standard Setting Organizations, Working Paper #05-22, NET Institute. 

 

Sandler, Irwin N. & Lakey, Brian (1982), Locus of Control as a Stress Moderator: The 

Role of Control Perceptions and Social Support, American Journal of Community 

Psychology, Vol.10, No.1. 

 

Simon, Herbert A. (1979), Rational Decision Making in Business Organizations, The 

American Economic Review, Vol. 69, No.4, pp. 493-513. 

http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=amereconrevi
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=amereconrevi


 
 

93 
 

Slovic, Paul., Fischhloff, Baruch., & Lichtenstein, Sarah (1997), Behavioral Decision 

Theory, Annual Review of Psychology, Vol.28, pp.1-39. 

Sohlberg Peter & Britt-Marie (2009), Kunskapens former – Vetenskapsteori och 

forskningsmetod, Liber. Stockholm.  

Solomon, Michael., Surprenant, Carol., Czepiel, John A. & Gutman, Evelyn G. (1985), 

A Role Theory Perspective on Dyadic Interaction: The Service Encounter, in Journal of 

Marketing, Vol.49, pp.99-111. 

 

Spector, Paul E. (1986), Perceived Control by the employees: a meta-analysis of studies 

concerning autonomy and participation at work, Human Relations. Vol.39, No.11, 

pp.1005-1016. 

 

Stamper, Christina L. & Johlke, Mark C. (2003), The Impact of Perceived 

Organizational Support on the Relationship Between Boundary Spanner Role Stress 

and Work Outcomes, Journal of Management 2003 Vol.29, No.4, pp.569–588. 

Stoetzer, Ulrich (2010), Interpersonal relationships at work: organization, working 

conditions and health, Karolinska Institutet, Stockholm. 

Sutherland, Valerie J. & Cooper, Cary L. (2000), Strategic Stress Management: An 

organizational approach, Palgrave. New York.  

 

Szilagyi Jr, Andrew D., Sims Jr, Henry P. & Keller, Robert T.  (1976), Role Dynamics, 

Locus of Control, and Employee Attitudes and Behavior, Academy of Management 

Journal. Vol.19, No.2, pp.259-276. 

 

Trost, Jan (1997), Kvalitativa Intervjuer, Lund, Studentlitteratur. 

Tsai, Wenpin (2002), Social Structure of "Coopetition" Within a Multiunit 

Organization: Coordination, Competition, and Intraorganizational Knowledge Sharing, 

Organization Science, Vol.13, No.2, pp.179-190. 

 

Willig, Carla (2008), Introducing Qualitative Research in Psychology: Adventures in 

theory and method, Second Edition. McGraw Hill. Open University Press. United 

Kingdom.  

Wenneberg, Sören B. (2001), Socialkonstruktivism – positioner, problem och 

perspektiv. Liber. Malmö.  

Whetten, David A. (1981), Interorganizational Relations: A Review of the Field. The 

Journal of Higher Education, Vol.52, No.1, pp.1-28. 

 

Zineldin, Mosad (2004), Co-opetition: the organisation of the future, Marketing 

Intelligence & Planning. Vol.22, No.7, pp.780-789. Emerald Group Publishing Limited. 

13.2 Avhandlingar och Universitetsuppsatser 
Maurin, H. & Danielsson, K. (2001), När blir IPv6 en standard? En explorativ studie av 

när internetprotokollet IPv6 kommer att implementeras. Handelshögskolan vid 

Göteborgs Universitet, Institutionen för Informatik, Examensarbete C-nivå. 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ebuh%7C%7Cjdb%7E%7Ebuhjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Academy%20of%20Management%20Journal%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ebuh%7C%7Cjdb%7E%7Ebuhjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Academy%20of%20Management%20Journal%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');


 
 

94 
 

Nyström, Anna-Greta (2008), Understanding Change Processes in Business Networks; 

A study of Convergence in Finnish Telecommunications 1985-2005, Åbo Akademis 

Förlag - Åbo Akademi University Press.  ISBN 978-951-765-435-7 

13.3 Dokument 
Academic of Management, 2005, Code of Ethics – Revised 

13.4 Internet 
Internet Engineering Task Force - Tao of IETF, www.IETF.org, den 19 mars 2010, 

kl.09.00 

IPV6 Forum, www.Ipv6forum.com, den 22 mars 2010, kl: 13.00 

 

file:///C:/cgi-bin/book_search.cgi%3fPUBLISHER=Bantam%2520Doubleday%2520Dell%2520Publishing%2520Group%2520Inc&PRODUCT_GROUP=B&SORT_ORDER=SO_RANKING_DESC


 
 

1 
 

Appendix A: Information before the interview 
 

First contact  

Hi!   

My name is xxx, a student from Umeå University in Sweden. I am studying how an environment 

characterized by co-opetition may influence the individuals and their decision making process. My 

aim is to investigate IETF and its members and wonder if you would like to answer some questions 

through telephone or Skype. 

The questions will be held in English and concern topics regarding interpersonal and 

interorganizational relations. I estimate that the interview will take about 30 to 40 minutes. 

Why should you participate? I would like to think that this work will contribute to the learning of 

this environment and phenomenon (and will help me reach my diploma).   

I am flexible considering the time differences so if you are willing to participate it doesn´t matter if 

the interview is done during day or night-time.  

All the results from the interview will be presented anonymously.     

I would appreciate if you could respond as fast as possible regarding your participation.  

Best regards and have a great day!  

 

 
More information before the interview  

My study’s main purpose is to through a research study investigate how an environment 

characterized by co-opetition may influence the individuals and their decision making process. I 

will do this by studying the standard-setting organization, IETF, and its members.   

What I find interesting is to investigate the individual's perceptions and attitudes towards their 

interpersonal and interorganizational relationships due to the double membership in both IETF and 

the parent organization (eg.University/company). My aim is to investigate how the individual is 

affected by this double membership, with no preconception that it is negative or positive. This will 

later on be analyzed in relation to the decision making within IETF´s working groups.  

How I found you? I have gone through a three month period in email conversation within the 

working groups for IPv6, where I picked the respondents.  

To get a variation from the population I picked individuals who during this period were active and 

some who were less active. Further these were split up in individuals from private organizations and 

more institutional organizations.    

Hope that you find it interesting!   
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Clarifying information 

The thesis is not funded by any external entity, the work is a part of my master program at Umeå 

School of Business. Usually examination work and thesis’s is indeed often done or funded from 

other external organisations and companies, but that is not the case for me. The idea to write about 

co-opetition and IETF is not entirely an idea of my own. A group of researchers here at my 

university are looking in to co-opetition and networks in standard-setting organisations and the 

telecommunication industry.  Basically I was inspired by their research and decided, after a 

discussion with them, that this area was both interesting and that it could contribute to the scientific 

community (at least that’s what I aim for).  When the thesis is done, it will be available as a public 

document in the university’s database and not given to any specific company or organisation. Of 

course all the information from interviews or any other information that could give away the 

integrity of the participants will be presented anonymously. 

Here´s information about Umeå School of Business: 

http://www.usbe.umu.se/english/?languageId=1 

Professor Maria Bengtsson is leading the research group at Umeå School of Business:  

http://www.usbe.umu.se/english/about-umea-school-of-business/staff/view-

person/?uid=mabe0004&guise=anst1  

And my contact person in the research group is Jessica Eriksson:  

http://www.fek.umu.se/staff/print.php?pid=33&print=1&disp=all  

Here is information about my supervisor Per Nilsson: http://www.umu.se/sok/english/staff-

directory/view-person?uid=peni0002  

Sara Lindblom 

Address: xxx 

Phone number: xxx  

E-mail: xxx 

  

http://www.usbe.umu.se/english/?languageId=1
http://www.usbe.umu.se/english/about-umea-school-of-business/staff/view-person/?uid=mabe0004&guise=anst1
http://www.usbe.umu.se/english/about-umea-school-of-business/staff/view-person/?uid=mabe0004&guise=anst1
http://www.fek.umu.se/staff/print.php?pid=33&print=1&disp=all
http://www.umu.se/sok/english/staff-directory/view-person?uid=peni0002
http://www.umu.se/sok/english/staff-directory/view-person?uid=peni0002
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This is a reminder!  

Hi!   

 

I sent you an e-mail ...... but I haven´t received any response... 

However, my name is Sara Lindblom, a student from Umeå University in Sweden. I am studying 

how an environment characterized by co-opetition may influence the individuals and their decision 

making process. My aim is to investigate IETF and its members and wonder if you would like to 

answer some questions through telephone or Skype. 

 

The questions will be held in English and concern topics regarding interpersonal and 

interorganizational relations. I estimate that the interview will take about 30 to 40 minutes. 

Why should you participate? I would like to think that this work will contribute to the learning of 

this environment and phenomenon (and will help me reach my diploma).   

I am flexible considering the time differences so if you are willing to participate it doesn´t matter if 

the interview is done during day or nighttime.  

The thesis is not funded by any external entity, the work is a part of my master program at Umeå 

School of Business. Usually examination work and thesis’s is indeed often done or funded from 

other external organisations and companies, but that is not the case for me. The idea to write about 

co-opetition and IETF is not entirely an idea of my own. A group of researchers here at my 

university are looking in to co-opetition and networks in standard-setting organisations and the 

telecommunication industry.  Basically I was inspired by their research and decided, after a 

discussion with them, that this area was both interesting and that it could contribute to the scientific 

community (at least that’s what I aim for).  When the thesis is done, it will be available as a public 

document in the university’s database and not given to any specific company or organisation. Of 

course all the information from interviews or any other information that could give away the 

integrity of the participants will be presented anonymously. 

Here´s information about Umeå School of Business: 

http://www.usbe.umu.se/english/?languageId=1 

Professor Maria Bengtsson is leading the research group at Umeå School of Business: 

http://www.usbe.umu.se/english/about-umea-school-of-business/staff/view-

person/?uid=mabe0004&guise=anst1  

And my contact person in the research group is Jessica Eriksson:  

http://www.fek.umu.se/staff/print.php?pid=33&print=1&disp=all  

Here is information about my supervisor Per Nilsson: http://www.umu.se/sok/english/staff-

directory/view-person?uid=peni0002  

 

 

http://www.usbe.umu.se/english/?languageId=1
http://www.usbe.umu.se/english/about-umea-school-of-business/staff/view-person/?uid=mabe0004&guise=anst1
http://www.usbe.umu.se/english/about-umea-school-of-business/staff/view-person/?uid=mabe0004&guise=anst1
http://www.fek.umu.se/staff/print.php?pid=33&print=1&disp=all
http://www.umu.se/sok/english/staff-directory/view-person?uid=peni0002
http://www.umu.se/sok/english/staff-directory/view-person?uid=peni0002


 
 

4 
 

So what´s the thesis about? My study’s main purpose is to through a research study investigate how 

an environment characterized by co-opetition may influence the individuals and their decision 

making process. I will do this by studying the standard-setting organization, IETF, and its 

members.   

What I find interesting is to investigate the individual's perceptions and experiences towards their 

interpersonal and interorganizational relationships due to the double membership in both IETF and 

the parent organization (eg.University/company). My aim is to investigate how the individual is 

affected by this double membership, with no preconception that it is negative or positive. This will 

later on be analyzed in relation to the decision making within IETF´s working groups.  

How I found you? I have analyzed a three month period in email conversation within the working 

groups for IPv6, where I picked the respondents.  

To get a variation from the population I picked individuals who during this period were active and 

some who were less active. Further these were split up in individuals from private organizations and 

more institutional organizations.    

Hope you find it interesting and that you want to participate! 

I would appreciate if you could respond as fast as possible regarding your participation.  

Best regards and have a great day!  

Sara Lindblom 

Address: xxx 

Phone number: xxx  

E-mail: xxx 
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Appendix B: Interview guide  
Frågorna är ställda utifrån roller, co-opetition och rollkonflikter. Detta för att undersöka hur det 
dubbla medlemskapet påverkar roller och om det beror på co-opetition. 

Hi!  

I am glad that you want to participate and I want to ask you if it is okay for you to record our 

discussion. It will facilitate my later work.  

All of the answers will be presented anonymously in our thesis, including name and organizational 

commitment... You should feel that you can skip the interview whenever you want and that you can 

choose to not answer certain questions. Just tell me!  

First we will have some introducing questions:  

- Where do you work? 

 

- For how long have you been employed there? 

 

- What is your current position?  

 

- What is your educational background?  

Dessa frågor har som syfte att få mer information om intervjupersonerna och inleda själva 

intervjun.  

Could you describe your work in the company you work in right now? 

- What are their expectations on you? (expect you to do, behave) 

o If you don´t know, how do you know what to do? 

o How do you acquire this information?  

Vi vill här undersöka om individen i fråga är medveten om sina rollförväntningar och vem som 

förtydligar rollerna. Med andra ord, kopplat till rolltvetydighet och rollkonflikter med fokus på 

rollsändare.  

- What is the relation between your company and IETF? 

(Influences on each other, individuals, do they use standards, do they collaborate) 

Den här frågan är ämnad att undersöka om moderorganisationen har någon påverkan på 

individens deltagande i IETF och det dubbla medlemskapet. Det här kopplar vi till teorin om roller 

och förväntningarna på individen.  

- How much time do you invest in IETF each month? 

o How does it affect your work outside IETF?  

o How do you experience this double membership? 

Detta är kopplat till den dubbla organisationstillhörigheten, vilka effekter det har och om det kan 

skapa stress.  

Could you describe your work in IETF, please? 

- When did you join IETF? 

- Why did you join? 
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Genom dessa frågor vill vi veta hur deras arbete ser ut och varför de är involverad i IETF. Men 

också för att öppna upp diskussionen och låta intervjupersonen prata fritt.  

- How do you experience the work in IETF? 

o Do you think it´s good or bad?  

o In what way? Could you elaborate? 

Vi vill här veta vad individen tycker om arbetet i IETF och hur det fungerar. 

- What does IETF expect from you regarding your participation? 

(how many hours, what are your task) 

o If you don´t know, how do you know what to do?  

o How did you acquire this information?  

Vi vill här undersöka om individen i fråga är medveten om sina rollförväntningar och vem som 

förtydligar rollerna. Med andra ord, kopplat till rolltvetydighet och rollkonflikter med fokus på 

rollsändare.  

- Do you use the knowledge you acquire in IETF in your professional career?  

(in what way, can you elaborate) 

o If yes, how? 

o If no, why not? 

Vi ställer den här frågan för att undersöka om individen drar nytta av kunskapsdelning i en 

potentiell co-opetition miljö som tidigare studier från den biotekniska industrin har antydigt.  

- How would you describe the standard-setting process? 

o How would you describe the decision-making process?  

o Do you feel that some people have more authority to make decisions?  

o Is it positive or negative? 

o IETF takes decisions with rough consensus, what is rough consensus?  

Den här frågan är kopplad till beslut och om intervjuerna kan utröna mer om denna process än 

diskussionsanalysen.  

- Who do you represent when you work with standards and IETF?  

(yourself or the company you work in outside of IETF) 

o How come? 

o If yourself, do your parent organization know about your participation?  

o If they knew/know, what do they say about it? 

 

o If employer, do you get paid for the participation from employer?  

o If employer, is this a task that you have inherent from somebody else before you? 

Where there any given expectations on that work task?  

o If employer, what is their intention and goal with the participation in the standard 

development process? (commercially, for everyone´s good) 

o Would you say that your employer has the same goal with developing standards as 

IETF´s mission statement?  

o Are you aware of the mission statement of IETF? 

 (“The mission of the IETF is to make the Internet work better by producing high quality, relevant 

technical documents that influence the way people design, use, and manage the Internet.”) 
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Alla dessa frågor är kopplade till teorin om roller, rollsändare, rollmekanismer (role-transition) 

och inter-sender konflikt.  

- What can your employer gain your participation in IETF?  

o Can you please elaborate - Why/Why not?  

Frågan är kopplad till kunskapsdelning men också till vad ett företag har att vinna med en 

potentiell co-opetition.  

- Does your membership in IETF ever collide with your membership in X? 

o How do you cope with this situation? 

o If no, how would you cope with this situation? 

Denna fråga ställs för att se om det skapas inter-sender konflikt mellan IETF och arbetsgivarens 

förväntningar. Detta är kopplat till teorin om hur olika roller kan skapa inbyggda spänningar till 

följd av rollkonflikt.   

- How would you describe the relationships between the members in IETF?  

o Is there a sense of belonging? 

 In what way? Why not? 

o Do members socialize outside of IETF?  

 Do you keep in touch with each other? 

Vi vill här undersöka om individerna känner tillhörighet och om möjligt få fram om detta kanske 

krockar med arbetsgivarens organisation som i sin tur kan ge upphov till rollkonflikt.  

- Have you ever experienced that members in IETF are competing with each other outside of 

IETF due to their employer? 

(For example individuals from Sony Ericsson and Nokia are developing standards in IETF 

but are at the same time competing to develop new mobile phones) 

 

o If no, what do you think would be the impact on the standard making?  

 Why? / Why not? 

o If yes, what were the effects on the standard making? 

 Why? / Why not? 

Frågan är ämnad att undersöka om co-opetition påverkar deltagarna inom IETF.  

- Have you ever noticed that this kind of competition affect the discussions in IETF? 

(for example, do members from the same organization support each other or do the members 

from competing organisations oppose each other) 

 Why? / Why not? 

Den här frågan är en återupprepning av föregående fråga för att få ett nyanserat svar. Återigen 

koppling till co-opetition och dess påverkan.  

- Do the members in IETF share knowledge with each other?  

o Are there any restrictions regarding knowledge sharing from your employer? 

o Do you think this restriction could have a negative impact on for example the 

technical standard development? 

o Have you noticed this boundary been overstepped?  

o If yes, what were the consequences? 

o If no, if it would exist, what could be the consequences?  
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Frågan är kopplad till co-opetition och kunskapsdelning, vilka restriktioner det finns och om det 

har skett några övertramp och om möjligt identifiera vilka konsekvenser som förekommit.  

 

 

Thank you for your time, now I am done with the hearing!  

How did you experience the interview?  
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Appendix C: Questionnaire about stress behavior 
 

Introducing Information 

Hi again! 

 

I would appreciate if you could spend a maximum of 8 minutes answering this survey. The goal 

with this survey is to investigate individuals stress behavior which will be analyzed in relation to the 

results from the interview. Answering this survey is optional. Answers will be anonymous and form 

the basis for my Master Degree. 

 

Thank you very much for your answers!  

 

I would like you to send me the completed questionnaire to the following e-mail address:   

 

Sara Lindblom 

Phone number: xxx 

E-mail: xxx  

 

 

 

Survey about individual characteristics 

This survey will ask you ask you about your feelings and thought in your everyday life. In each 

case, you will be asked to indicate how often you felt or thought a certain way. Although some of 

the questions are similar, there are differences between them and you should treat each one as a 

separate question. The best approach is to answer each question fairly quickly. That is, don´t try to 

count up the number of times you felt a particular way, but rather indicate the alternative that seems 

like a reasonable estimate.  

 

Please read each statement. Where there is a blank ___, decide what your normal or usual attitude, 

feeling, or behavior would be: 

 

(A) Never -   Less than 10 % of the time 

(B) Almost Never - About 30 % of the time 

(C) Sometimes - About half the time 

(D) Fairly Often - About 70 % of the time 

(E) Very Often - More than 90 % of the time 

 

Of course, there are always unusual situations in which this would not be the case, but think of what 

you would do or feel in most normal situations.  

 

Part 1 

1. I ____ like jobs where I can take own initiatives and work relatively independently.  

 

2. I ____ need frequent encouragement from others, to keep working at a difficult task.  
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3. I ____ change my opinion when someone I admire disagrees with me.  

 

4. If I want something I ____ work hard to get it.  

 

5. I ____ like jobs where I can make decisions and be responsible for my own work.  

 

6. I will ____ accept jobs that require me to supervise others.  

 

7. I ____ like to have a say in any decisions made by any group I´m in.  

 

8. I ____ consider the different sides of an issue before making any decisions.  

 

9. What other people think ____ has a great influence on my behavior. 

 

10. When I get what I want, it is ____ because I worked hard for it. 

 

11. I ____ enjoy being in a position of leadership. 

 

12. I ____ need someone else to praise my work before I am satisfied with what I´ve done. 

 

13. I am ____ sure enough of my opinions to try and influence others. 

 

14. When something is going to affect me I ____ learn as much about it as I can. 

 

15. I ____ submit to directives.  

 

16. I ____ let other people´s demands keep me from doing things I want to do. 

 

17. I ____ stick to my opinions even when someone disagrees with me.  

 

18. I ____ do what I feel like doing not what other people think I ought to do. 

 

19. When part of a group I ____ prefer to let other people make all the decisions.  

 

20. I ____ enjoy trying to do difficult tasks more than I enjoy trying to do easy tasks.  

 

21. I can ____ determine what will happen in my life. 

 

22. My life is ____ controlled by accidental happenings. 

 

23. I ___ feel what happens in my life is mostly determined by powerful people.  

 

  



 
 

11 
 

Part 2 

24. In the last month, how often have you been upset because of something that happened 

unexpectedly? ____ 

 

25. In the last month, how often have you felt that you were unable to control the important 

things in your life? ____ 

 

26. In the last month, how often have you felt nervous and “stressed”? ____ 

 

27. In the last month, how often have you felt that you were effectively coping with important 

events or changes that were occurring in your life? ____ 

 

28. In the last month, how often have you felt confident about your ability to handle your 

personal problems? ____ 

 

29. In the last month, how often have you felt that you are aggressive and irritated by things that 

you could not influence? For example, if your co-worker is lazy and inefficient? ____ 

 

30. In the last month, how often have you felt that things were going your way? ____ 

 

31. In the last month, how often have you found that you could not cope with all the things that 

you had to do? ____ 

 

32. In the last month, how often have you been able to control irritations in your life? ____ 

 

33. In the last month, how often have you felt that you were on top of things? ____ 

 

34. In the last month, how often have you felt that you were in a hurry and suffered from time 

pressure? ____ 

 

35. In the last month, how often have you felt that you were creative in your work? ____ 

 

36. In the last month, how often have you been angered because of things that happened that 

were outside of your control? ____ 

 

Thank you for your participation!  

 


