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Sammanfattning 
Titel: Hur samarbetar konkurrenter? 
Författare: Eric Löfberg & Sandra Sibring  
Handledare: Gabriella Wennblom 
Seminariedatum: 2013-06-05 

Nyckelord: kooperation, konkurrens, coopetition, teknologisk utveckling, 
affärsrelation, resursutbyte 

Bakgrund och problem: I dag blir det allt vanligare för konkurrerande företag att 
ingå i affärsrelationer som bygger på samarbete i syfte att utbyta resurser sinsemellan, 
som vidare ska skapa framgångsrika innovationer och bättre resultat. Dock finns det 
risker med coopetition som bidrar till att vissa samarbeten mellan konkurrenter istället 
misslyckas. Då resursutbyten ses som kärnan i en coopetition-strategi blir det därför 
en intressant ståndpunkt att fokusera på hur resursutbyten används och kompletteras i 
en lyckad coopetition- situation och hur de lyckas undvika de typer av risker som kan 
uppstå.  

Syfte: Syftet med denna studie är att visa på hur företag som vanligtvis konkurrerar 
med varandra samarbetar kring utveckling av en ny produkt. Utifrån resursbegreppet 
vill vi se hur tre företag i en coopetition situation fördelar och använder dessa resurser 
för att uppnå att lyckat samarbete. Studiens resultat kan ge en indikation på hur denna 
typ av samarbete ser ut och därmed vara en utgångspunkt för liknande fall.  

Teori: Detta kapitel har blivit uppdelat i två delar och kommer att hjälpa oss att 
modellera bankernas relationer sinsemellan. Den första delen innehåller begrepp som 
kommer ge en övergripande bild och gestalta aktörernas relationer medan den andra 
delen innehåller fyra typer av resursutbyten och kommer ge en bild av hur dessa 
utbyten påverkar aktörernas interaktion.  

Metod: Denna studie har utgått från en kvalitativ undersökningsdesign och den 
empiriska datainsamlingen har skett med hjälp av tre personliga intervjuer. Det 
empiriska materialet har sedan analyserats utifrån en tvådelad analys. Den första 
analysen är uppbyggd efter en beskrivningsmodell vilket har skapat en förutsättning 
för en vidare analys där vi har velat se ett helhetsperspektiv genom att gräva och gå 
längre ner på djupet. 

Slutsats: Studiens resultat har visat på att de fyra resursutbytena inte enbart har en 
inverkan på ett lyckat coopetition, utan kan snarare ses som en bidragande 
förutsättning eller verktyg. Den autonoma sammansättningen, medvetenheten och 
makt och kontroll i form av influens har visat sig vara viktiga faktorer för att skapa ett 
lyckat coopetition. Medvetenhetens betydelse, utifrån resursbegreppen, är att den 
verkar som en modererande faktor till informationsutbytet och det sociala utbytet. 
Slutsatsen som kan dras utifrån medvetenhetens närvaro är att dessa två typer av 
resursutbyten blir mer inflytelserika över coopetition-situationen och därmed också 
helt nödvändiga, samtidigt som det blir en gränsöverskridande funktion som utnyttjas 
och underlättar för alla parter.  

 

 



	   	  

Abstract 
Title: How does competitors collaborate? 
Author: Eric Löfberg & Sandra Sibring  
Advisor: Gabriella Wennblom 
Seminar date: 2013-06-05 

Keywords: Cooperation, competition, coopetition, technology development, business 
relationship, resource exchange 

Background and problem: In today’s society it is increasingly common for 
competitors to enter into business relationships based on cooperation in order to share 
resources among themselves, that further will create successful innovation and better 
results. However, there are risks with coopetition that contribute to that certain 
partnerships between competitors rather fail. Since resource exchanges are seen as the 
core of a coopetition strategy, it is therefore an interesting position to focus on how 
resource exchanges are used and supplemented in a successful coopetition situation 
and how they manage to avoid the types of risks that may arise. 

Purpose: The aim of this study is to demonstrate how firms that usually compete 
cooperate on the development of a new product. Based on the concept of resource, we 
want to see how the three companies in a coopetition situation advantages and uses 
these resources to achieve the successful cooperation. The study results can provide 
an indication of how this type of collaboration looks and thus be a starting point for 
similar cases. 

Theoretical perspective: This section is divided into two parts and will help us 
modelling the banks relationships among each other. The first part contains concepts 
that will provide an overall picture and portray the actors interaction process whereas 
the second part include the four resource-elements and will help us generate an image 
whether how these elements affect the actors interaction.  

Methodology: This study has been based on a qualitative research method and the 
empirical collection has been implemented through three personal interviews. The 
material has then been analysed on the basis of two parts.  The first analysis is 
constructed by a description model, which in turn will create a requirement for a 
further analysis where we will perceive an overall perspective.   

Conclusions: The study results have shown that the four resource exchanges not only 
have an impact on a successful coopetition, but can rather be seen as a contributing 
condition or tools. The autonomous composition, awareness and power and control in 
terms of influence have been shown to be important factors in creating a successful 
coopetition. Consciousness significance, based on resource terms, is that it acts as a 
moderating factor to the information exchange and social exchange. The conclusion 
to be drawn from the presence of consciousness is that these two types of resource 
exchanges become more influential over the coopetition situation and therefore 
absolutely essential, while there will be a cross-function utilized and make things 
easier for all parties. 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel ges en bakgrundsbeskrivning kring de omständigheter som råder och 

en problemdiskussion kring olika begrepp vilka har fungerat som förutsättningar för 

det intresseväckande ämne som studien behandlar. Denna problematisering 

resulterar slutligen i studiens problemfrågor samt syfte.  

 

1.1 Bakgrund 
Det senaste decenniet har coopetition blivit ett omtalat ämne och har väckt stort 

intresse hos forskare och praktiker. Coopetition kan beskrivas som en strategi för 

samarbete och konkurrens samt som ett samarbete mellan konkurrenter (Peng et al. 

2012). Företag förväntas ofta samarbeta med en konkurrent och konkurrera mot en 

annan och därmed deltar företaget i relationer som ser helt olika ut. Vissa relationer 

består av ren konkurrens, andra relationer består av rent samarbete medan vissa 

relationer består av en blandning av dessa två. Tidigare dilemman som har diskuterats 

är hur företagen lyckats balansera konkurrens och samarbete och forskning tyder på 

att det är både utmanande och kräver en unik ledarförmåga hos företagen (Johansson, 

2012). Enligt en undersökning gjord av Peng et al. (2012) gynnas företag av att ingå i 

coopetition och att samarbete med konkurrenter leder till ökad teknisk mångfald, 

framgångsrika innovationer och bättre resultat. Coopetition har även visat sig vara 

viktigt för att utnyttja tillfälliga möjligheter och för att på ett framgångsrikt sätt kunna 

konkurrera i mer dynamiska och komplexa industrier (Johansson, 2012).  

Enligt Johansson (2012) så bygger en kooperativ logik på att aktörer ska dela på 

resurser som varje enskild aktör innehar. Detta är viktigt då företagens resurser då 

utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt (Bengtsson & Kock, 2000). En resurs kan 

enligt Håkansson & Gadde (1993) karaktäriseras som kunskap, anläggning, 

arbetskraft, utrustning och finansiella medel. Teece et al. (1997) skildrar resurser som 

företagsspecifika tillgångar som är omöjliga att imitera. Han menar att resurser som 

affärshemligheter och teknisk erfarenhet är exempel på tillgångar som är svåra att 

överföra mellan företag. Denna överförbarhet blir svår då tillgångar som utbyts kan 

innehålla tyst kunskap, de kan innehålla interna resurser som affärskritisk kunskap 
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och hemlig information kan lyckas fångas upp av konkurrenterna. En sådan typ av 

resurs blir därför viktig att skydda (Teece et al. 1997; Salvetat et al. 2013). 

 

För att företag ska kunna inleda och delta i resurs-interaktioner krävs det att företag 

ansluter sig till varandra genom relationer som existerar i ett nätverk. Dessa resurs-

interaktioner gör det sedan möjligt för företag att samarbeta, utbyta kunskap, bli mer 

flexibla och utvecklas tillsammans (Håkansson & Snehota, 1995). En relation som 

uppstår mellan två aktörer kan enligt Håkansson & Snehota (1995) klassificeras som 

en resurs. Detta skapar därmed en värdefull investering istället för enbart en process 

av transaktioner. Själva interaktionen kan därmed ses som en bidragande resurs till 

hur det slutliga samarbetet kommer att fungera. Enligt Håkansson (1982) finns det 

olika typer av resursutbyten som påverkar interaktionen mellan aktörer och dessa kan 

beskrivas som informationsutbyte, socialt utbyte, finansiellt utbyte samt produkt-

/tjänsteutbyte. Under interaktionen mellan aktörer skapas och utbyts det en stor 

mängd olika resurser, och hur stor betydelse de implementerade resurserna får hos 

aktörerna speglar hur framgångsrik interaktionen blir (Håkansson & Waluszewski, 

2002).  

En innovationsprocess innehåller samarbeten av väldigt skiftande slag, där parterna 

kan erbjuda väldigt olika typer av resurser (Ritter & Gemunden, 2004). För att minska 

osäkerheten kring den teknologiska utvecklingen söker organisationer i olika stor 

utsträckning efter nya överensstämmande samarbetspartners. Genom att ingå i 

coopetition-processer kan organisationer genom egna resurser tillsammans med de 

resurser som kommer från andra aktörer vara med i uppkomsten av ny teknologi. 

1.2 Problematisering  
Vi vet utifrån forskning av Bengtsson & Kock (2000) och Ritala et al. (2008) att 

konkurrerande aktörer ingår i coopetition för att bland annat skapa bättre 

förutsättningar i form av effektivare resursfördelning. Olika resursutbyten kan därmed 

anses vara en anledning till varför konkurrenter väljer att ingå i coopetition. Tidigare 

forskning gjord av Dussuge et al. (2000) har dock bevisat att samarbete med sina 

största konkurrenter ofta leder till att företag förlorar alltför mycket av sina 

konkurrenskraftiga resurser i form av kapacitet och kunskap som existerar internt. 

Dessa hot bidrar istället till ett misslyckat samarbete (Dussauge, Garrette, & Mitchell, 
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2000). Alla konkurrenter inom ett samarbete vill ha maximal andel av nuvarande och 

framtida marknad och detta kan istället generera en tävlingsinstinkt hos företagen som 

bidrar till instabilitet, konflikter och argument. Att vissa grupper av konkurrenter får 

ett samarbete att fungera och vissa inte genererade därmed en fundering hos oss. 

Enligt Ritala et al. (2008) har antalet konkurrerande företag visat sig ha en effekt på 

hur ett samarbete mellan konkurrenter ter sig, dess prestation och slutresultat. Men att 

förstå varför det ser olika ut är något som enligt Ritala et al. (2008) behöver 

undersökas djupare. Då resursutbyten anses vara en av den största anledningen till 

coopetition blir det intressant att titta närmare på hur resursutbyte har en inverkan på 

ett lyckat eller misslyckat samarbete. Enligt Ritala (2012) är resursutbyten själva 

kärnan i en coopetition-strategi och för att lyckas välja den rätta strategin inom ett 

samarbete blir det därför viktigt att ta reda på vilka resurser en organisation förfogar 

över, hur de kompletterar varandra samt hur resurserna används (Ritala, 2012).  

Att gräva ner mer på djupet och ställa sig frågan, hur resurser används och 

kompletteras i ett lyckat coopetition blir därmed en intressant ståndpunkt. Hur 

används resurser för att minska kostnader och öka intäkter samt avlägsna svårigheter 

kring teknologiska förändringar. Hur används resurser för att kunna undvika att 

affärshemligheter och teknisk erfarenhet som Teece et al. (1997) beskriver hamnar 

där den mest behövs. Enligt Barney (1991) måste företag förvärva och styra 

kompetens och resurser som är värdefulla och sällsynta för att kunna behålla sina 

konkurrensfördelar. Även där blir det intressant att fråga sig hur företag kan styra och 

förvärva kompetens och resurser för att samtidigt kunna behålla sina 

konkurrensfördelar utanför coopetition-situationen. Enligt Johansson (2012) har 

coopetition sannolikt skapat betydelse i föränderliga branscher men deltagandet i 

coopetition blir allt svårare i dynamiska branscher där relationer förändras snabbt. Att 

redan innan veta hur aktörer använder och fördelar resurser för separata branscher kan 

säkerligen skapa förberedelse och medvetenhet kring sådana typer av problem. Att 

ingå i coopetition blir allt vanligare och viktigare för företag och resultatet av vår 

studie tror vi kan skapa förutsättningar och användas som ett ramverk för framtida 

potentiella coopetition-situationer. Ovanstående problematisering mynnar ut i 

följande problemfråga:  
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1.3 Problemformulering 
– Hur används resurser emellan aktörer för att uppnå ett lyckat coopetition när en ny 

teknisk produkt ska utvecklas? 

o Vilka åtgärder görs för att uppnå ett lyckat samarbete utifrån ett resurs 

inriktat perspektiv? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att visa på hur företag som vanligtvis konkurrerar med 

varandra integrerar kring en ny teknisk produkt som de har utvecklat tillsammans. Vi 

vill utifrån resursbegreppet se hur tre konkurrerande företag i en coopetition situation 

använder sina resurser emellan sig för att uppnå ett lyckat samarbete. 
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2. Teoretisk översikt 
 

I detta kapitel ges först en teoretisk översikt av olika karaktärsdrag som kännetecknar, 

omfamnar och ligger till grund för samarbete mellan konkurrenter.  

 

2.1 Affärsrelationer mellan aktörer  
Affärsrelationer är ett betydelsefullt fenomen i verksamheter och har en stor inverkan 

på företag. Existensen och vikten av relationer mellan företag har länge varit åsidosatt, 

men har på senare tid väckt stort intresse hos många forskare (Håkansson & Snehota, 

1995). Cambell et al. (2010) karakteriserar relationer mellan företag som ett 

strategiskt samarbete mellan två aktörer. De menar att relationer ses som ett viktigt 

element för framgången av sammanslagningar, förvärv, business to business-

partnerskap och kooperation.  

Håkansson (1982) poängterar att affärsrelationer används och är etablerade i syfte att 

uppnå ekonomiska fördelar, lägre kostnader, högre vinster och förbättrad kontroll 

över organisationens olika områden. Empirisk forskning tyder på att kontexten samt 

aktörernas egenskaper såsom storlek, stil och ledning formar hur relationer utvecklas 

(Håkansson, 1982). Forskning visar att företag väljer att gå in i relationer med 

partners som har liknade egenskaper som sig själva då organisationer som arbetar på 

liknande sätt har lättare att komma överens, samarbeta och förstå varandra (Wilkinson 

et al., 2005). Wilkinson & Young (2002) menar att företag inte kan styra sina 

relationer och omkringliggande nätverk. Företag har också svårt att förutspå resultatet 

av dess handlingar, vilket skapar utmaningar för dess ledning. För att reducera den 

osäkerhet som uppstår kan företag vara tvungna att känna till de övriga aktörers 

relationer till andra aktörer i nätverket, eftersom det annars är omöjligt att se 

relationen i ett vidare sammanhang (Ford, 2002b). Relationer i nätverket gör det 

möjligt för företag att växa och utvecklas, men det finns även hinder för denna 

utveckling som kan begränsa verksamheten. Ett större antal parter kan exempelvis ge 

utrymme för fler åsikter än vad som är hanterbart och detta kan få 

utvecklingsprocessen att stanna av (Ford, 2002a).  
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Håkansson och Snehota (1995) beskriver en relation utifrån samhörighet och menar 

att det existerar särskilda förbindelser mellan ett företags relationer. Alla relationer är 

dock inte anslutna till varandra, utan anslutning sker när en given relation påverkar 

eller blir påverkad av vad som händer i en annan relation. Empirisk forskning visar att 

hur ett företag hanterar sina relationer har en effekt på företagets marknadsutveckling 

i form av vinst, utveckling och marknadsandelar, insamling av användbara resurser 

samt den rådande organisationsstrukturen. Det är den direkta samt indirekta 

samhörigheten som länkar ihop de många olika relationerna som existerar i och 

emellan företag, som skapar en nätverksstruktur (Håkansson & Snehota, 1995). I 

nätverk är organisationer och relationer beroende av varandra. Ett företag skulle inte 

fungera utan alla sina relationer samtidigt som en relation skulle förlora sitt syfte och 

värde utan företagens resurser och kompetens. Detta styrker argumentet för att man 

inte kan titta på företagen i isolation utan detta måste ske i relation till varandra (Ford, 

2002a). Om det exempelvis sker en förändring i en förbindelse mellan två aktörer 

uppkommer antingen positiva eller negativa effekter i en annan förbindelse (Gadde & 

Håkansson, 1993). 

2.2 Teknologisk utveckling  
Swish har kommit som en ny produkt och skapat nya förutsättningar för de 

involverande aktörerna. Chou & Zolkiewski (2012) påvisar i sin studie för att ett 

företag ska kunna hantera och överleva tekniska förändringar är det viktigt att ta 

hänsyn till i hur stor grad de kan förvärva, mobilisera och kombinera nya, gamla, 

materiella samt immateriella resurser. Swish blir därför den övergripande faktorn som 

omfamnar och binder ihop de konkurrerande bankerna. Den nya teknologin blir 

därmed en utgångspunkt för det samarbete som nu råder mellan bankerna.  

Den teknologiska utvecklingen hos organisationer är en förutsättning för att de ska 

kunna förnya verksamheten och bli konkurrensmässigt starka över tid (Suárez & 

Utterback, 1995; Danneels, 2002). För att kunna övervinna de eventuella svårigheter 

som kan uppkomma vid den teknologiska förändringen, måste organisationer hantera 

samspelet mellan sina egna resurser och de tillgängliga resurser som finns i deras 

närmaste nätverk (Chou & Zolkiewski, 2012). Ritter och Gemunden (2004) benämner 

att i vilken omfattning organisationer kan förstå, använda och dra fördelar av ny 

teknologi, speglar den teknologiska kompetens de innehar. Denna kompetens visar sig 
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sedan vara avgörande för om organisationer kommer att bli ledande aktörer inom ny 

teknologi eller inte. Ju högre teknologisk kompetens de erhåller desto större chans 

finns det till lyckade innovationer. Det är dock inte bara de inomorganisatoriska 

egenskaperna som spelar in i denna framgång, interaktionen med andra aktörer måste 

också tas med i beaktning (Ritter & Gemunden, 2004). Själva relationen har i sig stor 

inverkan på den teknologiska utvecklingen och denna utveckling måste då bli sedd ur 

ett större perspektiv där ett nätverk av interaktioner ingår och påverkar. Med tanke på 

att aktörer befinner sig i olika tillstånd samt förfogar över vissa speciella resurser 

kommer vissa typer av aktörer och nätverk bli mer attraktiva än andra (Gemunden & 

Heydebreck, 1995). 

I och med resursutbytet med andra aktörer kan organisationer möta svårigheter då de 

måste välja att antingen stanna kvar i pågående interaktioner eller om de ska söka 

efter nya partners som därmed bidrar till nya teknologiska möjligheter (Afhua, 2002). 

Som en följd av detta utvecklas nya interaktionsprocesser medan andra avslutas. 

Möjliga interaktionspartners kan vägra att ingå i samarbete med varandra om de 

känner att de inte kommer bli tillräckligt tillfredsställda. Således måste organisationen, 

genom handlingar utifrån de uppsatta affärsstrategierna, involvera en teknologisk 

utveckling som stämmer överens med de mål verksamheten vill uppnå (Gemunden & 

Heydebreck, 1995). En innovationsprocess innehåller samarbeten av väldigt skiftande 

slag, där parterna kan erbjuda väldigt olika typer av resurser (Ritter & Gemunden, 

2004). För att minska osäkerheten kring den teknologiska utvecklingen söker 

organisationer i olika stor utsträckning efter nya överensstämmande 

samarbetspartners. Genom att ingå i interaktionsprocesser kan organisationer genom 

egna resurser tillsammans med de resurser som kommer från andra aktörer vara med i 

uppkomsten av ny teknologi. Produkter, produktionsutrustning, tjänster och IT-system 

består av materiella och immateriella tillgångar vilka har inverkan på i hur stor 

utsträckning företagen kan samordna de resurser som existerar hos och flödar mellan 

organisationer. Samtidigt består affärsenheter och affärsrelationer av skicklighet, 

kunskap och interaktionserfarenhet vilket påverkar den efterföljande 

resurstillämpning och genom detta skapar förutsättningar för teknologisk utveckling 

(Chou & Zolkiewski, 2012). 

Wilson (1995) Håkansson & Snehota (1995) Gadde & Håkansson (1993) presenterar i 

sina studier olika variabler som har varit både dominerande och återkommande i 
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litteraturen och har både teoretisk och empiriskt stöd. Dessa variabler används till att 

modellera olika typer av relationer och består av samarbete, makt & ömsesidigt 

beroende och resurser, vilka presenteras nedan. Dessa begrepp kommer sedan 

underlätta kategoriseringen av bankernas samarbete.  

2.3 Samarbete och coopetition 
Samarbete beskrivs som samverkande åtgärder som utförs av företag för att uppnå 

gemensamt uppsatta mål (Gadde & Håkansson, 2001; Andersen & Rajesh, 2006). Att 

aktörer ingår i relationer med varandra innebär att de både har gemensamma samt 

motstridiga intressen som kan komma att påverka relationens existens mellan dem. 

Om parterna inte kan hantera motstridiga intressen leder det lätt till konflikter 

parterna emellan, varför det kan vara viktigt att balansera samarbete och konflikt 

(Gadde & Håkansson, 1993). Genom detta måste aktörerna kompromissa till viss del 

och i viss mån låta de andra parterna få sin vilja igenom. I hur stor utsträckning 

parterna har möjlighet att påverka detta är bland annat genom hur stor makt de har 

samt hur betydelsefulla de är för samarbetet genom de värdefulla resurser som de 

förfogar över. Konflikter som uppstår på kortare sikt tenderar att hämma 

effektiviteten för den dagliga verksamheten och skapar oroligheter, vilket gör att det 

blir viktigt att behandla sådana typer av konflikter (Gadde & Håkansson, 2001). När 

en relation karaktäriseras av hög grad av samarbete, uppstår en mera betydelsefull 

relation. Dock kan sådana relationer tendera att bli allt för betydelselösa då de inte 

ställer tillräckliga krav på varandra. En högre grad av konflikt kan därmed gynna 

parter och deras relationer. Genom att parterna sätter större press på varandra kan de 

vidare skapa förutsättningar för innovation och utveckling (Gadde & Håkansson, 

1993). 

Då coopetition har blivit ett alltmer utforskat område har forskningen inom detta 

område bidragit med större förståelse för hur samarbete mellan konkurrenter fungerar. 

Coopetition har bland annat resulterat i att kostnader för utveckling och framtagning 

av nya produkter fördelas mellan de samarbetande parterna. De involverande 

företagen kan bidra med sin kärnkompetens inom just det specifika segment som 

samarbetet rör. I hur stor utsträckning konkurrenter i en samarbetssituation klarar av 

att hålla sig från att hamna i konflikt med varandra är avgörande för att få ett 

välfungerande samarbete (Bengtsson & Kock, 2000). Dock kan det uppstå utmaningar 
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vid ingåendet i coopetition-situationer då en viktig ståndpunkt handlar om hur man 

lyckas upprätthålla samarbete och konkurrens samtidigt. Att engagera sig i en 

coopetition-situation kan göra att aktörer ansluter sig till motstridiga roller och 

förväntningar. Det kan lätt skapas konflikter mellan förväntningar och krav då aktörer 

agerar som en konkurrent i en aktivitet och partner i en annan (Johansson, 2012). 

Bengtsson & Kock (2000) menar att det går att hantera komplikationer kring 

samarbetet genom att dels låta det kontrolleras och regleras av en mellanliggande 

aktör som gör att de olika tillstånden kan råda utan att den ena blir påverkad av den 

andre. Parter kan även inom sina organisationer dela upp avdelningar som 

konkurrerar respektive samarbetar med andra aktörer och därmed avskilja olika 

tillstånd. Det kan bli kostsamt att skapa och ingå i nya samarbeten, detta på grund av 

att det kan vara svårt för den ena parten att erhålla lika mycket information som den 

andre partnern, vilket är nödvändigt för att få en fair deal (Bengtsson & Kock, 2000). 

Samarbetet mellan konkurrenter är något som från början ska resultera i ett positivt 

utbyte (Bengtsson & Kock 2000). Det kan dock uppstå komplikationer i och kring 

interaktionen, i form av manipulation då aktörer ursprungligen har skilda 

verksamheter och strategier. I förhållandet mellan leverantör och köpare, är 

leverantören i grunden konstruerad att sälja och köparen konstruerad att 

implementera en produkt eller tjänst inom verksamheten. Detta kan leda till att aktörer 

manipulerar relationer efter deras egna behov och därmed går den andre bakom 

ryggen (Håkansson, 1982).  

2.4 Makt och ömsesidigt beroende 
Makt och ömsesidigt beroende är två begrepp som är nära sammankopplade i en 

relation. Då parterna ofta är mycket betydelsefulla för varandra uppstår starka 

beroenden mellan dem vilket därigenom skapar ett maktförhållande (Gadde & 

Håkansson, 1993). Beroendet mellan aktörerna ses som en viktig del inom samarbetet 

och önskas begränsa interaktionen mellan dem. I hur stor utsträckning en organisation 

är beroende av en annan part påverkar i vilken utsträckning organisationen blir sårbar 

mot oförutsedda händelser. Denna sårbarhet kan utnyttjas av andra parter vilket sätter 

dem i en position att utöva makt över sina samarbetspartners (Håkansson, 1982). 

Makt handlar om i vilken mån parterna är beroende av varandra och förmågan att få 

en aktör att göra något som den i vanliga fall inte skulle göra. Förr låg 
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koncentrationen på att relationer inte skulle bestå av något beroende och aktörer 

skulle helt enkelt vara oberoende av varandra. I och med att aktörer nu fokuserar på 

att skapa långsiktiga relationer blir därför hanterandet av olika beroendesituationer 

mer centralt (Gadde & Håkansson, 1993). 

Makt- och beroendeförhållandet kan medföra svårigheter då förhållandet ofta är 

osymmetriskt och varierar över tiden. Denna osymmetri kan förhålla sig så att ett 

företag är beroende av en extern aktör som exempelvis förfogar över åtråvärda 

resurser. Denna aktör kan i detta skede utnyttja sin position, vilket skapar en sorts 

obalans mellan parterna. Det kan dock vara så att denna osymmetri varierar mellan 

olika avdelningar hos parterna. Denna obalans hos en avdelning kan dock utjämnas 

med hjälp av obalans i en annan avdelning, där förhållandena kan vara helt omvända 

(Gadde & Håkansson, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  	   	   11	  
	  

3. Teoretisk referensram 
 

I detta avsnitt görs en redogörelse kring resursbegreppet och olika faktorer som kan 

komma att påverka denna coopetition-situation som ska studeras.  

 

3.1 Resurser 
Genom att ingå i interaktionsprocesser kan organisationer med egna resurser 

tillsammans med de resurser som erhålls från andra aktörer vara med i uppkomsten av 

ny teknologi. Det resursutbyte som äger rum mellan aktörer kan också göra att 

svårigheter som eventuellt dyker upp kring den teknologiska förändringen avlägsnas. 

Då resurser ses som grundstenar för att lyckas med en innovation, blir det därför 

viktigt att lägga huvudfokus på interaktionsprocessen mellan aktörer där de olika 

resursutbytena äger rum. Dessa olika typer av resursutbyten beskrivs enligt 

Håkansson (1982) som informationsutbyte, socialt utbyte, finansiellt utbyte samt 

produkt-/tjänsteutbyte. Dessa utbyten uppstår i interaktionen mellan aktörer och leder 

till uppbyggandet av långsiktiga relationer. Det handlar om att få ut det mesta av de 

produkter och tjänster, finansiella transaktioner, rutiner kring information och de 

sociala relationer som parterna har gemensamt. Detta kan vidare leda till minskade 

kostnader, ökade intäkter, men också betydande kontroll över affärsinteraktionen. Det 

krävs därför ett givande och tagande från avdelningar för att få dem att harmonisera 

med varandra (Håkansson, 1982). 

För att kunna genomföra olika aktiviteter krävs resurser. Den relation som uppstår 

mellan två aktörer har en inverkan på hur aktörer utnyttjar dessa resurser och kan 

existera i form av arbetskraft, anläggning, utrustning, kunskap och finansiella medel 

(Gadde & Håkansson, 1993). I en relation kan några av dessa resurser från de båda 

aktörerna bindas samman, konfronteras och kombineras och när nya relationer 

utvecklas uppstår helt nya kombinationer av resurser (Håkansson & Snehota, 1995). 

Vikten av nätverk vinner allt större godkännande då företag blir mer specialiserade 

och förlitar sig på samarbetsavtal med externa aktörer. Resursbegreppet ses som en 

nyckelfaktor och urskiljer ett företags kvalifikationer, orsaker till tillväxt, vinst och 

hållbara konkurrensfördelar (Anderson et al., 1994). För att företag ska kunna inleda 
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och delta i resurs-interaktioner krävs det att företag ansluter sig till varandra genom 

relationer som existerar i ett nätverk. Dessa interaktioner gör det möjligt för företag 

att samarbeta, utbyta kunskap, bli mer flexibla och utvecklas tillsammans (Håkansson 

& Snehota, 1995).  

Det går även att klassificera relationer som resurser vilket Håkansson & Snehota 

(1995) menar skapar en värdefull investering istället för enbart en process av 

transaktioner. De ser därmed själva interaktionen som en bidragande resurs till hur det 

slutliga samarbetet kommer fungera. Dessa investeringar anses viktiga att upprätthålla 

samt utveckla och sägs bestå av bland annat rutiner, information och olika typer av 

kunskap (Håkansson & Snehota, 1995; Anderson et al. 1994). En organisation 

behöver tillräckligt med inomorganisatoriska resurser för att de externa resurser som 

aktörer erhåller ska tillföra värde till deras enskilda verksamhet. För att skapa 

resursförbindelser mellan aktörer krävs det samstämmiga överenskommelser mellan 

dem (Gulati et al. 2011).  

Båda parter skapar rutiner och förväntningar i och kring resursutbyten, vilka senare 

kan bli institutionaliserade till en nivå där det väldigt sällan uppstår någon osäkerhet 

mellan parterna. Genom återkommande interaktion skapas speciella 

kommunikationsmönster där individer eller grupper från olika parter blir mer eller 

mindre bundna till varandra. Det skapas speciella avdelningar där representanter från 

båda parter ingår, som egentligen har sitt ursprung hos sina enskilda arbetsgivare. Det 

är genom dessa grupperingar som aktörer kan koppla samman sina relationer. I hur 

stor omfattning parterna anpassar de processer och utbyten som existerar mellan dem, 

är en viktig faktor att ta med i beaktning (Håkansson, 1982). 

Interaktion är inte bara relaterad till fysiska resurser utan där det förekommer en tät 

interaktion mellan aktörer existerar även kunskapsutbyten. När en ny affärsenhet 

skapas blir den till en resurs, och på grund av det samspel som råder mellan dem blir 

alla affärsenheter inbyggda i andra resurser. Detta samspel kan ses som en social 

enhet där det samtidigt utbyts kunskap, varför samarbete ses som en viktig del av 

verksamheten (Håkansson & Waluszewski, 2002). Baraldi et al. (2012) nämner i sin 

artikel att hur man värdesätter resurser är beroende av hur en resurs kombineras med 

andra resurser i ett nätverk. De resurser som flödar mellan aktörer i ett nätverk 
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fungerar som komplement till varandra, vilket gör att de kan klassificeras som 

heterogena.  

Här nedan ges en redogörelse om de hur de fyra resursutbytena informationsutbyte, 

sociala utbytet, finansiella utbytet samt produkt- och tjänstutbytet påverkar 

interaktionsprocessen: 

3.1.1 Informationsutbytet 

Inom relationer mellan företag är det viktigt att delge information om bland annat 

förutsättningar, möjligheter och eventuella hot som kan dyka upp. På vilket sätt och 

vad det är för information som delges är därför en viktig faktor som påverkar 

interaktionen. Inom denna typ av utbyte finns det olika aspekter som har inverkan på 

samspelet. Informationsinnehållet påverkar samspelet i sig och berör information om 

teknologi, ekonomi samt organisation. Strategier som exempelvis gemensam 

produktutveckling kräver ett omfattande utbyte av information om organisationens 

verksamhet.  Det handlar inte bara om en övergripande information, utan dess djup 

och bredd har också en betydande inverkan. På vilket sätt informationen 

kommuniceras samt graden av formalitet måste därför beaktas, så att alla parter inom 

samarbetet kan tillgodose sig den utgivna informationen (Håkansson, 1982). 

3.1.2 Sociala utbytet  

Affärsrelationer kan bland annat ses som en process där ett socialt utbyte sker. 

Standardiserade relationer existerar inte, utan varje affärsrelation är unik (Håkansson 

& Snehota, 1995). Det sociala utbytet betyder mycket och har en viktig funktion då 

det reducerar osäkerhet som uppstår i alla typer av utbyten mellan två aktörer. Socialt 

utbyte kan bland annat bidra till att reducera kortsiktiga konflikter samt hjälpa till att 

bevara affärsrelationer under perioder där det inte sker några utbyten. Det är under det 

sociala utbytet som de längre relationerna byggs upp och de två aktörerna kopplas 

samman vilket är något som kan ta tid. Det sociala utbytet är således beroende av de 

andra typerna av utbyten för att ett samspel ska uppstå (Håkansson, 1982). 

Känslor och personliga relationer har också visat sig vara betydande vid utvecklandet 

av affärsrelationer. Orsaker till varför affärsrelationer inte lyckats skapa framgång 

eller kunnat bibehållas över tiden brukar oftast bero på brist på positiv personkemi 

(Andersen & Rajesh, 2006). Enligt en del forskare är aktörer som har starka 

personliga relationer med varandra mer engagerade att bevara sina relationer än de 



	  

	  	   	   14	  
	  

som inte har personlig interaktion, medan andra forskare poängterar att sociala band 

inte bidrar till ett ökat engagemang (Håkansson, 1982). Nätverket runt en aktör kan 

ses som en social tillgång där ett informationsövertag skapas mot andra 

konkurrerande grupperingar av företag. Detta övertag kan sedan styra aktörer att 

utföra åtgärder som i slutändan gynnar dem (Coleman, 1988; Burt, 1992). Många 

forskare antyder att sociala tillgångar även kan öka organisationers prestation genom 

att vårda sitt intellektuella kapital, stärka innovationsutveckling, förbättra 

kunskapsöverföring, öka tillgänglighet av information och öka effektiviteten hos 

inblandade aktörer i ett nätverk (Gulati et al. 2011).  

Antalet individer och vilken befattning dessa har spelar in i interaktionsprocessen. 

Individer från olika avdelningar, nivåer och organisationer med skilda befattningar 

sätts samman för att vara med i en gemensam grupp som ingår och ansvarar över 

interaktionsprocessen. Individer kommer att anta särskilda roller med skiftande 

arbetsuppgifter och deltar därför i interaktionen på individuellt varierande sätt. Hur de 

olika parterna uppfattar samspelet kommer således att påverka utformningen av 

aktörernas framtida relationer (Håkansson, 1982). 

Organisationer är involverade i flera olika relationer samtidigt. Genom tidigare 

relationer har de deltagande individerna genererat erfarenhet som gör det möjligt för 

dem att veta hur de ska hantera relationer som liknar dessa. Utifrån denna erfarenhet 

kan organisationer sedan avgöra i vilken utsträckning de ska engagera sig och därmed 

avgöra hängivenheten till relationen. Organisationer kommer således att vara mer 

anpassade till att ingå i en viss typ av relationer utifrån de tidigare vunna kunskaperna 

(Håkansson, 1982). 

3.1.3 Finansiella utbytet  

En tredje typ av utbyte bildas genom finansiella utbyten. Dessa kan exempelvis 

innefatta transaktioner mellan företag, betalningar och lån. Antalet finansiella 

transaktioner är en indikator på hur viktig ekonomin är i relationer. En viktig aspekt 

att ta hänsyn till är bland annat växelkurs, om finansiella transaktioner sker över 

nationsgränser (Håkansson, 1982). 

3.1.4 Produkt- och tjänstutbytet  

Utbytet av produkter och tjänster är grunden och ses som drivkraften till att relationer 

existerar mellan aktörer. Karaktäristiska hos nya produkter och tjänster som 
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implementeras har sannolikt en betydande inverkan på deras relation. Egenskaper hos 

produkter och tjänster kan bland annat vara, graden av standardisering samt 

komplexitet, vikten av köpet, hur ny och dess frekvens av transaktionen och 

betydelsen av produkten.  En aspekt som kan vara betydande i detta fall är den 

osäkerhet som infinner sig i och kring de nya produkter eller tjänster som aktörerna 

tar till sig. Utbytesprocessen kommer också variera beroende på om 

implementeringen uppfyller aktörernas behov eller inte (Håkansson, 1982). 

3.1.5 Beskrivningsmodell 

De fyra inledande begreppen kommer genomgående i vår studie att försöka gestalta 

aktörernas relationer medan de fyra resursutbytena kommer ge en bild om hur dessa 

utbyten istället påverkar ett lyckat samarbete. Denna uppdelning kommer följa samma 

mönster genom empiri- samt analyskapitlen för att upprätta ett genomgående 

sammanhang.  

 

Figur 1. Beskrivningsmodell 
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4. Metod 
 

Genom detta metodkapitel synliggörs de tillvägagångssätt och val som gjorts under 

studiens genomförande. Denna redogörelse ska ge läsaren en tydlig bild och göra den 

medveten om hur och varför vissa åtaganden vidtagits.   

 

4.1 Ämnets uppkomst 
Till en början uppkom ett antal idéer om vad som skulle kunna behandlas i denna 

studie. Under inledningsfasen söktes information både utifrån dagsaktuella händelser 

men också utifrån vad tidigare forskare har skrivit. Detta skapade en övergripande 

bild kring ett omfattande område där det fanns många möjligheter till fördjupning. I 

och med dagens enorma utveckling av samhällsnyttiga funktioner och den debatt som 

förekommit kring dem, blev området angående mobila betalningssätt ett ämne som 

fångade vårt intresse. Genom ytterligare teoribreddning kunde vissa rådande 

omständigheter skildras, då det fanns möjlighet att utföra en djupare analys. Detta 

forskningsområde innefattade fortfarande mobila betalningar men begreppet 

omformulerades och beskrevs nu som en form av teknisk innovation.  

4.2 Urval av respondenter 
Utifrån den teoretiska bakgrunden samt problematiseringen gick det att urskilja vissa 

kriterier som var tvungna att finnas hos de tänkta respondenterna. Detta påverkade vår 

urvalsprocess, samtidigt som det klargjorde vilka aktörer som var nödvändiga för den 

empiriska undersökningen (Teorell & Svensson, 2007; Coleman, 1988; Holme & 

Solvang, 1997). Detta resulterade i respondenter som kunde ge oss en beskrivning 

utifrån tre olika perspektiv. För att göra detta möjligt var det viktigt att välja 

respondenter som kunde besvara våra intervjufrågor med rätt information (Holme & 

Solvang, 1997). Valet blev därför de tre största bankerna inom samarbetet då de 

förväntades ha liknande förutsättningarna i inledandet av relationerna.  

För att erhålla relevant information ansågs det även viktigt att hålla sig till ett fåtal 

intervjuer för att reducera risken att få för stor bredd. Det var bättre att rikta in sig på 

färre men bättre genomförda intervjuer och detta medförde att antalet intervjuobjekt 

begränsades. Valet av att endast ta med tre banker skapade denna triad-konstellation i 
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studien. Detta medförde en mer djupgående intervju med mer detaljrik information 

(Trost, 2010).  

För att erhålla den information som ansågs relevant för vår studie var det nödvändigt 

att kontakta de ytterst ansvariga för produkten hos respektive bank, som är specialister 

inom sitt område. Detta resulterade i personliga möten med de produktansvariga hos 

respektive banks huvudkontor i centrala Stockholm. 

4.3 Fallstudie 
Genom den teorisökning som inledningsvis ägde rum möjliggjordes förutsättningar 

som senare kunde appliceras på de strategiskt utvalda aktörerna. Vi ville därmed ta 

reda på hur aktörernas uppfattningar förhåller sig till den teoretiska referensramen. 

Varje organisation och individ är unik med specifika karaktärsdrag, samtidigt som de 

kan uppvisa väldigt likartade egenskaper (Bell, 2006). Dessa egenskaper gjorde den 

empiriska informationen typisk för just den utvalda aktören. Bell (2006) kallar detta 

tillvägagångssätt för en fallstudie, där syftet är att åskådliggöra egenskaper, identifiera 

relationer och visa hur organisationen och individen fungerar. Eftersom fallstudier har 

genomförts på fler aktörer i denna studie, anser vi att det möjliggjorde en bredare 

uppfattning som blev något mer utvecklad än om vi endast hade fokuserat på två 

aktörer. Genom att ha samlat in empiriskt material från tre olika aktörer har vi därefter 

kunnat skapa en helhetsbild över hur samarbetet fungerar mellan de olika aktörerna.  

4.4 Kvalitativ undersökningsdesign 
En kvalitativ undersökningsmetod i form av personliga intervjuer har tillämpats i 

denna studie, vilket vi som forskare ansåg som det lämpligaste alternativet för att 

kunna besvara de formulerade problemfrågorna. Då vi ville förstå hur samarbetet 

fungerar mellan konkurrerande aktörer, var det viktigt att erhålla en djupare förståelse 

om hur våra respondenter uttalar sig om sin verklighet. Genom att utgå från denna 

kvalitativa inriktning kan vi i större utsträckning ta reda på hur respondenterna 

uppfattar sin verklighet (Bell, 2006). I Nylén (2005) kännetecknas denna typ av studie 

som ett djupstudium av enstaka miljöer samt ett intresse för att förstå aktörernas 

verklighetsuppfattning. Vidare beskrivs syftet med en kvalitativ studie att beskriva 

egenskaper hos fenomen och att målsättningen för denna typ av forskning är att finna 

betydelser och mening. Då problemfrågorna samt studien syftar till att se hur 

resursutbyten inverkar på ett samarbete mellan konkurrenter var det genom en 
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kvalitativ metod lättare att få en större förståelse av upplevelserna samt att hitta motiv 

för upplevelser och erfarenheter (Nylén, 2005; Trost, 2010). 

Den flexibilitet som kunde utnyttjas vid användandet av personliga intervjuer bidrog 

till en fördjupad förståelse då vi hade möjlighet till att följa upp med frågor utifrån 

idéer och följdfrågor som löpande dök upp under intervjuernas gång (Bell, 2006). 

Dock var det viktigt att vi fortfarande höll oss till de ämnen som intervjuguiden 

berörde för att behålla en god struktur under intervjuns gång. Den personliga 

relationen vid intervjun skapade en bra grund för att uppnå tillit, vilket senare kunde 

leda till öppenhet (Jacobsen, 2012; Denscombe, 2009). Genom den personliga 

närvaron mellan oss som intervjuare och respondenterna gjorde att vi kunde värdera 

hur frågorna blev besvarade. Tonfall, mimik och pauser kunde därmed tas med i 

tolkningen av hur respondenterna uppfattade situationen kring de frågor som ställdes 

(Bell, 2006). 

4.5 Tillvägagångssätt vid intervju 
Insamlingen av studiens empiriska material skedde via personliga intervjuer då vi 

föredrog ett mer öppet samtal vilket möjliggjorde godare referens till svaren 

(Svenning, 2003). Syftet med intervjuer är att få mångsidiga beskrivningar och 

uppfattningar av olika kvalitativa perspektiv utifrån respondenternas realitet. Detta 

görs möjligt genom att framställa relevanta intervjufrågor till respondenternas 

verklighet och samla in så innehållsrika och objektiva beskrivningar som möjligt 

(Olsson & Sörensen, 2007). 

4.5.1 Utformning av intervjuguiden 

Enligt Bryman & Bell (2005) beskrivs intervjuguiden som en minneslista över vilka 

områden som ska behandlas i undersökningen. Intervjuguiden i studien är av en semi-

strukturerad karaktär då vi föredrog en mer flexibel intervju. Följden på frågorna var 

inte strikt bestämda men de följde i viss mån de olika temana för att få en hyfsad 

struktur vid intervjugenomförandet (Bryman & Bell, 2005; Trost, 2010). 

Intervjufrågorna bestod av en hög grad av strukturering, då situationerna och 

förutsättningarna för de olika bankerna förutsågs vara lika. Det var då viktigt att 

frågorna uppfattades på likartade sätt av de olika respondenterna (Trost, 2010; Olsson 

& Sörensen, 2007). Vid intervjun användes även en diktafon för att lättare fånga och 
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skapa en god utgångspunkt för en detaljerad analys samtidigt som det fanns möjlighet 

för återkoppling (Bryman & Bell, 2005; Trost, 2010).  

4.6 Tolkningsmetod av insamlat material 
Efter att ha samlat in intervjumaterialet hos de olika respondenterna var det dags att 

omvandla och sammanställa det till en löpande text som förklarade hur resursutbyten 

inverkar på samarbetet mellan de tre konkurrenterna. Empiriutformningen har 

klargjort de paradoxer och komplexitet som dykt upp (Nylén, 2005). Genom våra 

tolkningar gick det sedan att klarlägga speciella mönster (Bell, 2006), dock har det 

från början varit viktigt för oss att låta empirin tala. Dessa mönster framstod ganska 

tydligt och underlättade därför arbetet med att få ut en löpande text som därmed blev 

vårt empirikapitel. Bell (2006) menar dock att vi kan ha fått en bild av hur 

respondenternas svar ska kategoriseras redan innan intervjun genomfördes, i och med 

utformningen på vår intervjuguide. Detta stämmer också till viss del, då vi hade fyra 

huvudkategorier som beskrev resursbegreppen och är en grund i en av teorikapitlets 

delar. Dock var dessa delar bara en beskrivande del av det som kommer analyseras i 

slutändan. Vi såg det därför nödvändigt med denna grundläggande beskrivning då 

detta gav oss förutsättningar för en mer djupgående analys. Vi kunde därmed öka den 

objektiva kategoriseringen på det övrigt insamlade empiriska materialet. För att 

belysa det som respondenterna uttryckte valde vi även att ta med rena citat för att ge 

explicita exempel på deras åsikter.  

4.7 Analys av empiriska data 
Det empiriska materialet som har samlats in utifrån de tre intervjuerna har analyserats 

och ställts emot den teori som utgör studiens teoretiska referensram. Analyskapitlet i 

denna studie har vi valt att dela upp i en tvådelad analys. Den första delen av analysen 

utgör en beskrivande redogörelse om hur de fyra resursutbytena inverkar på 

samarbetet mellan konkurrenterna. Denna beskrivning har legat till grund för och 

skapat en förutsättning för en vidare analys. Detta kapitel har till syfte att få se ett 

helhetsperspektiv genom att ha gräva och gå längre ner på djupet. 
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4.8 Trovärdighet och äkthet 

4.8.1 Trovärdighet 

Bryman & Bell (2005) benämner trovärdighet och äkthet som två grundläggande 

kriterier vid bedömning av kvalitativ forskning. Då validitets- och 

reliabilitetsbegreppet förutsätter att det endast finns ett sätt att se på den sociala 

verkligen valde vi därför att följa Guba & Lincolns resonemang i Bryman & Bell 

(2005) om att det kan finnas fler än en beskrivning av denna verklighet. I Bryman & 

Bell (2005) diskuteras fyra olika kriterier angående trovärdigheten, nämligen: 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt styrka och bekräfta: 

Begreppet tillförlitlighet har till syfte att i den sociala omgivning som 

undersökningen äger rum, värdera studiens trovärdighet. För att skapa en god 

tillförlitlighet i resultaten krävs det att man bekräftar att undersökningen verkställts i 

enlighet med de regler som genererats samtidigt som det är viktigt att redogöra det 

erhållna resultatet till de respondenter som närvarat. Detta för att se om 

respondenternas svar uppfattats på rätt sätt gentemot verkligheten (Bryman & Bell, 

2005). För att öka tillförlitligheten påpekar Bryman & Bell (2005) att det empiriska 

materialet bör undersökas av undersökningsobjekten i efterhand för att detta kan 

reducera eventuella feltolkningar och snedvridningar. Vi ansåg dock att en sådan 

respondentvalidering skulle påverka vårt empiriska material på ett negativt sätt, då 

intervjuobjekten skulle få möjlighet att ändra de tolkningar som gjorts så de stämmer 

överens med deras önskade verklighet, och inte den verklighet som egentligen äger 

rum. Vårt val blev därför att inte skicka tillbaka intervjumaterialet för vidare 

återkoppling. Vi tror därmed att utelämnandet av respondentvalidering istället ökade 

vår tillförlitlighet. Då vi båda närvarade på samtliga intervjuer anser vi också ökat 

tillförlitligheten då detta kan ha minskat enögdheten och eventuella misstolkningar 

(Trost, 2010).  

Kvalitativ forskning syftar ofta till att studera någonting på djupet och utfallet inom 

en studie har en tendens att fokusera på den unika omgivning samt mening och 

betydelse som den sociala verkligenheten har som studerats. Begreppet 

överförbarhet handlar om huruvida resultaten är överförbara eller hur möjligt det är 

att få samma resultat vid en annorlunda situation och tidpunkt. Då vår studie syftar till 

att studera en coopetition-situation utifrån förutsättningar av ny teknologi, såg vi detta 
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som en unik situation, eftersom nya förutsättningar och utveckling hela tiden sker i 

vårt samhälle. Bell (2006) menar att då värdet av enstaka händelser och enheter inte 

speglar den övriga verkligenheten i en kvalitativ undersökningsmetod går det inte att 

generalisera dessa fall till andra.  

Bassay i Bell (2006) presenterar därför begreppet relaterabarhet som ett alternativt 

sätt till generaliserbarhet. Vidare menar han att i den utsträckning detaljerna är 

tillräckligt omfattande samt relevanta är viktiga kriterier för att bedöma värdet av en 

fallstudie. Detta för att en person som arbetar under liknande omständigheter ska 

kunna relatera sitt handlande och sina beslut till fallstudiens undersökning. För att öka 

studiens relaterabarhet har en detaljrik beskrivning gjorts av hur denna studie 

genomförts. Detta för att personer utanför vår omgivning lättare ska kunna relatera till 

vår studie (Bell, 2006).     

Genom en utförlig intervjuguide som tydligt har kopplats till den teoretiska 

referensramen samt att studien innehåller ett utförligt och tydligt avsnitt kring 

studiens tillvägagångssätt, går det med stor sannolikhet att upprepa tillvägagångsättet 

i en annan studie där liknande omständigheter råder. Då en liknande situation även 

har etablerats mellan olika teleoperatörer och förutsättningen av ny teknologi kan vi 

se vår uppsats som ett första steg i en jämförelse mellan grupperingar av aktörer som 

befinner sig i samma situation. Denna studie kan därmed fungera som ett 

grundverktyg för vidare utveckling av kunskap och förståelse av de rådande 

omständigheter som finns beskrivet.  

Begreppet pålitlighet handlar om att forskare ska inneha ett granskande synsätt för att 

kunna bedöma en undersöknings trovärdighet. Det krävs då en fullständig och 

tillgänglig beskrivning av alla faser i forskningsprocessen. Då vi under studiens gång 

haft kontinuerliga möten med bland annat andra studenter samt handledare som 

medfört granskning samt diskussioner kring studiens huvudsakliga innehåll, ser vi ha 

stärkt pålitligheten. För att stärka pålitligheten ytterligare har intervjuerna som 

genomförts spelats in på ljudband och sedan transkriberats vilket har gjort att 

materialet finns tillgängligt och sparat för läsaren (Bryman & Bell, 2005). 

Begreppet Styrka och bekräftelse syftar till att forskaren har kännedom om att det 

inte går att få en objektivitet inom forskningen och därför försöker garantera att 

forskaren agerat i god tro. Detta kan göras genom att inte låta personliga värderingar 
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samt sina egna intressen påverka utförandet samt slutsatserna från studien. För att 

minska subjektiviteten i studien har vi som forskare genom studiens gång haft detta i 

åtanke och försökt hålla ett kritiskt förhållningssätt samt ifrågasatt de val som gjorts. 

Då möten ägt rum med andra studenter samt handledare ser vi har ökat objektiviteten 

i studien då det har funnits möjlighet till att kritiskt tolka de synsätt och val som gjorts 

(Bryman & Bell, 2005). 

4.8.2 Äkthet 

Som komplement till de fyra tillförlitlighetskriterierna som beskrivits ovan finns det 

även kriterier som berör äkthet, och dessa är bland annat: rättvis bild, ontologisk 

autenticitet och pedagogisk autenticitet. Dessa kriterier handlar om i vilken grad 

undersökningen ger en rättvis bild kring de uppfattningar och åsikter som finns bland 

de människor som studerats. Samtidigt beskriver de i vilken mån undersökningen 

hjälper de medverkande personerna att få en bättre förståelse kring sin organisation 

och om de fått en bättre bild av hur andra personer i organisationen upplever dess 

omgivning. Genom vår undersökning har vi fått de involverande personerna medvetna 

om hur resursutbyten inverkar på coopetition samt hur samarbetet utspelar sig i och 

med etablerandet av en ny produkt (Bryman & Bell, 2005). 

4.9 Kritik mot studien 

4.9.1 Kritik mot undersökningsdesign 

Den kritik som kan ställas mot valet av denna typ av undersökningsmetod är att 

undersökningen kan ha präglats av subjektivitet. Undersökningens resultat och 

tolkning bygger oftast på forskarens personliga förhållanden som skapats med 

respondenten samt forskarens egna uppfattningar och bedömningar (Bryman & Bell, 

2005). Den teoretiska referensram som genererats och de frågeställningar som 

därefter har arbetats fram har framställts utifrån våra intressen och tolkningar, vilket 

därefter kan ha haft en inverkan på det empiriska materialet. En annan typ av kritik 

till denna undersökningsmetod är problematiken kring replikering. Då det till 

undersökningen inte existerar lika strikta anvisningar och riktlinjer som vid en 

kvantitativ metod uppstår svårigheter för andra forskare att replikera undersökningen. 

Vi som forskare har valt att rikta in oss, noterat och iakttagit det som gått i linje med 

våra egna intressen vilket kan ha påverkat studien (Bryman & Bell, 2005).  
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4.9.2 Kritik mot intervju 

Vid insamlingsfasen av empirin kan det uppstå problematik kring 

uppmärksamhetseffekten samt intervjuareffekten. Det är viktigt att vara medveten om 

att människor agerar annorlunda i undersökningssituationer. Då man ställer frågor 

kring något som inte har begrundats på innan kan detta leda till att svar istället blir 

framtvingade (Svenning, 2003). Genom att redan innan ha mailat de teman som 

intervjufrågorna innehar till respondenterna, tror vi kan ha minskat osäkerheten samt 

ökat förberedelserna för obekväma frågor. Dock kan detta ha ökat möjligheten för att 

de tillsammans kan ha diskuterat de olika teman i förhand, och kan ha påverkat de 

erhållna svaren. Det är samtidigt viktigt att ta hänsyn till vår egen närvaro då 

relationer ofta skapas mellan respondent och intervjupersonen. Det blir därmed lättare 

för oss att omedvetet styra riktningen i respondenternas svar och öka möjligheten för 

feltolkning av svaren. För att undvika detta har vi försökt formulera intervjufrågorna 

så öppna som möjligt för att reducera styrning i svaren. Vi har även antecknat under 

intervjuns gång för att lättare kunna tolka svaren rätt vid transkriberingen. 

Genomgående i vår studie har vi även strävat efter att ha ett objektivt tankesätt för ett 

försök till reducering av subjektivitet (Svenning, 2003).  

4.9.3 Kritik mot urvalet 

Under urvalsprocessen har vi tagit hänsyn till specifika variabler från den teoretiska 

referensramen, som kan ha styrt oss mot specifika aktörer och medfört en viss skevhet 

i studien. Dock finns det forskare som motsätter sig att denna skevhet uppstår då detta 

bara gäller större urval. Dessutom kan den information som finns i och kring en 

variabel visa sig vara mycket användbar för att få ett tillförlitligt urval (Teorell & 

Svensson, 2007). 

De tre respondenterna innehade en liknande position inom detta samarbete, dock hade 

respondenten från SHB inte varit involverad lika länge som respondenterna från SEB 

och Nordea vilka har varit med från starten. Detta är viktigt att ta med i beaktning då 

det finns en risk att SHB inte berättar utifrån hans egna tankar eller erfarenheter utan 

snarare berättar utifrån någon annans ord vad gäller situationer där han egentligen inte 

har varit med.  

De svar vi erhöll från intervjupersonerna hos respektive bank var relativt lika från alla 

tre respondenter. Detta kan bero på att vi gjorde ett urval där dessa hade en liknande 
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position inom respektive bank. Vi ansåg dock att detta var viktigt då de annars inte 

skulle ha samma utgångspunkt vad gäller omständigheter, erfarenheter och kunskap. 

Skulle studien dock ha fokuserat och intervjuat samtliga banker inom samarbetet och 

då även fått de mindre bankers uppfattning och åsikter skulle resultatet möjligen ha 

blivit annorlunda.  

4.9.4 Kritik mot källor 

Det kan vara svårt att ta fram legitima artiklar och teori som innehåller användbar 

information (Bell, 2006). Vi har erhållit en del teoretiska begrepp och namn på 

framstående forskare, som vår handledare rekommenderat, vilket har fungerat som ett 

första steg mot trovärdiga teorier. Vi hade från början en idé och ett problem att utgå 

ifrån men även modeller över hur vi skulle kunna gå tillväga. De teorier som vi erhöll 

från vår handledare fungerade som breddning och säkerställning av välkända forskare. 

Genom att ha denna grund av ansedda källor kunde vi gå vidare med sökningen och 

se vad ytterligare forskare skrivit om dessa områden. Detta gjorde att vi skapade ett 

nätverk av teorier som var inriktade på just det ämne som vi fördjupade oss inom. 

En del av vår teoretiska referensram som grundar denna studie kan anses som 

omodern då den gavs ut i början på åttiotalet. Vi anser denna teori som viktig, men 

har även valt att komplettera denna teori med mer aktuella tidskrifter för att få ett 

perspektiv från de senaste årens forskning.  

Den teori som grundar denna studie är hämtad från forskare inom den så kallade IMP-

gruppen, där bland annat Håkansson, Snehota, Ford och Wilson ingår. Dessa 

omtalade forskare inriktar sig bland annat inom affärsrelationer, affärsnätverk och 

interaktionsprocesser. De är kända för sitt beskrivande sätt att skriva 

forskningsrapporter och vi är medvetna om att detta även återspeglats i vår studie då 

en del av den formulerade teorin är beskrivande. Dock ser vi detta som en viktig del i 

studien för att denna förståelse som studien syftar uppfylla kräver en omfattande 

beskrivande del.  

En del av vår teoretiska referensram fokuserar på industriell verksamhet vilket kan ha 

påverkat svaren som erhölls av respondenterna, då bankerna ses mer som en 

tjänsteverksamhet. Dock anses denna teori ändå vara en viktig utgångspunkt för 

denna studie och ett nytt instrument att nyttja i diskussionen om coopetition.  
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5. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras det insamlade empiriska materialet i form av en berättande 

redogörelse över hur resursutbytena inverkar på samarbetet mellan bankerna. 

Strukturen är uppdelad efter den teoretiska referensramen för att bibehålla 

sammanhanget i syfte att öka läsarens möjlighet till återkoppling.  

 

5.1 Handelsbanken, Nordea och SEB 
Studiens empiriska material har samlats in med hjälp av tre enskilda intervjuer på 

respondenternas respektive kontor i centrala Stockholm. De utvalda företagen är de 

tre bankerna Handelsbanken (SHB), Nordea samt SEB. Samtliga respondenter 

innehar en liknande position som produktansvariga inom Swish-samarbetet hos 

respektive bank och dessa tre banker är bland de största bankerna inom 

bankföreningen. Då vi fått liknande svar från samtliga respondenter har vi valt att 

sammanställa intervjuerna i syfte att undvika upprepningar.  

5.2 Samarbetet mellan bankerna  

5.2.1 Grunden till bankernas samarbete om Swish 

Initiativet till att utforma produkten Swish startade i och med att bankerna 

uppmärksammade att andra parter kom in på marknaden och tog över deras 

marknadsandelar runt deras tjärnverksamhet betalningar. De såg sig därför tvungna 

att utveckla något själva för att inte se sig bli ifrånsprungna av deras konkurrenter.  

Konkurrenter började utveckla liknande produkter runt mobila betalningar vilket även 

blev SHB, Nordea och SEBs utgångspunkt. Det fördes därefter diskussioner kring 

denna tekniska utveckling i bankföreningen där samtliga svenska banker är 

medlemmar och de sex banker som nu samarbetar om Swish visade störst intresse och 

var villiga att ta den investeringen som krävdes:  

”Sen ville fler banker vara med men sen handlar det också om hur stort projekt vi kan hålla 

igång på en gång. Det är många politiska viljor som ska styra om man är flera.” – (Nordea) 

De kände sig därmed tvungna att begränsa antalet involverande banker inom 

samarbetet. Nu i efterhand är det fler banker som vill ansluta sig och eftersom 
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produkten är byggd utifrån en standardiserad infrastruktur är det inga problem för 

andra banker att tillsluta. Nordea och SEB säger dock att de som ansluter sig nu i 

efterhand får anpassa sig till den färdiga och standardiserade produkt som finns 

tillgänglig, men att det finns forum där de kan tycka till och planera nästa steg när 

produkten ska vidareutvecklas. Samarbetet mellan de sex bankerna sägs nu kretsa 

kring en infrastruktur och för att kunna skapa denna menar SHB att bankernas 

sammansättning krävdes för att dela på kostnaden.  

För att kunna etablera ett bra samarbete anser alla tre respondenter att man måste ha 

gemensamma mål och visioner. Nordea säger att det krävs att alla parter har en tydlig 

avsiktsförklaring till att gå i mål med produkten. Att produktansvariga haft stöd från 

sina huvudorganisationer är också en viktig del då de blir många och stora 

tillsammans. SEB anser det viktigt att målet är generiskt och objektivt så att alla 

parter därefter kan ansluta sig till visionen. I detta fall klargjordes det i 

bankföreningen vad bankerna tillsammans ville uppnå och drog därmed igång 

projektet av Swish. Det handlade bland annat om målsättningar angående antalet 

användare och transaktioner där alla involverande banker har varit överens om vilken 

väg de velat gå.  

De samarbetande bankerna beskriver SEB ha gemensamma mål just nu och han tror 

att det kommer att bli så även framöver. Han menar vidare att ju fler parter som 

använder sig av infrastrukturen och systemet desto bättre är det för alla parter. Om det 

skulle gå bättre för Nordea eller SHB är det inget som berör SEB på ett negativt sätt 

utan det skapar snarare kunder hos dem som kan använda produkten hos SEB och 

vice versa. Respektive bank har egna mål med kunderbjudanden och prissättningar, 

men det är något de får räkna med eftersom de i grund och botten är konkurrenter. De 

enskilda bankernas mål ses inte tillhöra samarbetet varför det aldrig har uppstått några 

problem mellan bankerna kring detta. Konkurrensen mellan bankerna är något de inte 

får prata om varför det aldrig kommer på tal. SEB menar att vissa tar betalt medan 

andra inte gör det samtidigt som att vissa vill ha styckepris medan andra vill ha 

paketeringspris, men detta är inte något som förändrar samarbetssituationen.  

5.2.2 Samarbetets framgång och utmaningar 

Att bankerna samarbetar ser SEB som positivt då de bygger upp denna produkt 

tillsammans och att alla banker ihop skapar en väldigt stor marknadsandel. Bankerna 
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tillsammans når ut till så många fler kunder än vad varje enskild bank skulle göra på 

egen hand. De positiva aspekter som uppkommer kring Swish beskriver Nordea som 

ganska många. För kunderna är det framförallt en fördel i att bankerna samarbetar då 

det nu har skapats en bankoberoende tjänst. En annan fördel är att de hjälper varandra 

med kompetens och kompletterar varandra med resurser inom dessa områden. 

SHB anser att samarbetsprocessen inte enbart har bestått av en genomgående 

framgång utan vissa komplikationer har uppstått. Det har bland annat tagit lång tid att 

vidareutveckla produkten. En process hos varje enskild bank måste synkroniseras och 

anpassas till den gemensamma gruppens process och det är detta som tar tid. Det är 

krävande att utveckla och genomföra förändringar när gruppen består av så pass 

många deltagande parter. SEB säger också att ju fler banker som är anslutna till 

samarbetet desto krångligare blir det att samarbeta. Alla banker är autonoma och har 

en egen agenda. De involverade produktansvariga kommer från olika banker, från 

olika kulturer och har olika insättningar vilket skapar olika grunder och skapar 

därmed en svårighet. Dock har de har haft tydliga gemensamma mål vilket har gjort 

att respektive bank lyckats lägga bankpersonliga agendan åt sidan och detta är 

anledningen till varför de har lyckats hittills. Andra utmaningar som SEB nämner är 

att implementeringen av denna produkt tar lång tid, skapar långa beslutstider och 

beslut som tas gemensamt måste kunna förankras i respektive bank. Nordea beskriver 

svårigheterna som att det finns jobb att göra på hemmaplan som gör att vissa 

processer tar längre tid att genomföra. 

5.2.3 Påverkan av tidigare konkurrens 

Ursprungligen konkurrerar bankerna med varandra genom att erbjuda attraktiva 

förmåner som kunderna känner sig tillfreds av. De konkurrerar på olika sätt och inom 

olika områden. Dock nämner alla tre respondenter att de inte ser varandra som 

konkurrenter inom detta samarbete. Vidare menar Nordea att Swishgruppen har byggt 

upp ett gemensamt varumärke som de är mycket rädda om och vill stärka ännu mer 

vilket gör att de är väldigt noga med hur de kommunicerar den här produkten. Man 

får som enskild bank inte kommunicera produkten på det sätt man själv vill utan 

bankerna har tillsammans tagit fram ett gemensamt budskap i hur, var och i vilka 

kanaler produkten ska kommuniceras. Detta sker och beslutas i bankernas 

gemensamma bolag, Getswish. SHB ser Swish som en enskild produkt fristående från 

bankernas egentliga huvudsysslor. Genom att få upp antalet användare för den 
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generella produkten gynnar det alla parter. SHB menar att det går bra för andra banker 

och de får många användare av produkten gynnar det även SHB då deras enskilda 

kunder får fler att föra över pengar till. De vill ha en hög användarprocent hos alla 

banker för att få produkten att fungera och ju fler kunder det är desto bättre 

användning har de av produkten. 

Att bankerna i grund och botten är konkurrenter säger SEB har påverkat samarbetet. 

Det har tagit väldigt lång tid innan alla bankerna har kommit på plats och kommit 

igång på rätt sätt. I början var det svårt att veta vad de involverande bankerna fick och 

inte fick prata om vilket skapade en viss försynthet. SHB menar att de involverade 

bankerna därför klargjorde tidigt vad de fick och inte fick diskutera i den nya 

konstellationen. Alla frågor som rörde den gemensamma utformningen av produkten 

var det fritt fram att diskutera. Vilka avgifter som skulle uppstå mot kund och 

ytterligare intern utformning har därför varit tabu att prata om inom Swishgruppen. 

SHB säger att de individuellt utformade prissättningsmodellerna därför inte kommer 

påverka samarbetet överhuvudtaget, då det råder intern prissättning. Det finns idag 

liknande tjänster och produkter hos bankerna där det råder samma prissättningsregler, 

några exempel är transaktioner och kortbetalningar, Visa/MasterCard och 

internettjänster. Det finns alltså liknande produkter där infrastrukturen är mer eller 

mindre standardiserad men prissättning är olika och individuell från bank till bank. 

Därmed ingår Swish i ett större bankerbjudande som varje bank erbjuder sina kunder. 

De har därför själva bestämt prissättningen av Swish och när de ska börja ta betalt för 

produkten. SEB påstår också att det aldrig pratas om pris och kunderbjudanden i 

samarbetet utan samtalsämnen som kommer på tal är snarare hur man driver denna 

utveckling framåt genom funktionaliteten i system och teknik.  

Nordea säger att konkurrensen har påverkat på så vis att det alltid finns en agenda om 

vart man vill komma med mobila betalningar. Han förklarar att:  

”Det är person till person-betalningar och ingenting annat i det här läget, just för att annars 

skulle vi inte komma vidare. För då börjar man titta på vad vi som bank har för strategi i det 

stora hela”– (Nordea) 

På detta sätt har de lyckats hålla isär de enskilda bankernas strategier från de 

gemensamt utformade målen och visionerna. Konkurrensen har även påverkat på så 

sätt att de inte får diskutera vissa saker av legala skäl. Nordea säger att de har varit 
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nästan nitiskt duktiga på att aldrig diskutera priser eller på vilket sätt ska eller om man 

ens ska ta betalt. Dessa diskussioner har inte tagits upp i deras gemensamma forum. 

Att vissa banker nu ska börja ta betalt från den 1 juli 2013 säger Nordea är olika från 

bank till bank. SEB kommer börja ta betalt till sommaren medan Nordea och SHB ska 

börja ta betalt vid årsskiftet. Eftersom bankerna emellan inte fått och kunnat diskutera 

priser sinsemellan ligger nivåerna olika om när de olika bankerna tar betalt och hur 

mycket det kommer att kosta. Att vissa banker tog ett helår gratis har egentligen varit 

en ren slump och det är inga konstigheter då alla vill få in kunder i början, berättar 

Nordea. 

5.3 Samarbetets resurser 

5.3.1 Kan man som enskild bank etablera Swish? 

Att etablera denna produkt som enskild bank säger Nordea inte skulle gå på grund av 

att de tekniskt sätt inte skulle klara av det, det handlar inte om att de inte har de 

resurser som krävs. Man skulle som egen bank kunna bygga denna produkt men den 

skulle inte alls bli lika bra, pengarna skulle då inte kunna skickas i realtid. SEB svarar 

att det inte finns någon möjlighet till att etablera detta på egen hand och exemplifierar 

med att om SEB skulle vara den största privata banken i Sverige och skulle ha 50 % 

av marknaden skulle de ändå inte lyckas nå den kritiska punkten. Han menar att 

varannan gång skulle det finnas människor som använder tjänsten och varannan gång 

inte, vilket gör att det inte kommer att fungera i slutändan. Ett av fundamenten till 

detta samarbete är just av den anledningen, att de når ut till så många fler kunder.  

”Inom infrastrukturen måste vi samarbeta för att få maximal utväxling.”– (SEB) 

Att gå ihop sex banker leder till ett bidragande med maximala kundstockar från allas 

sida in i systemet och ger mycket mer än vad en enskild bank skulle kunna tillföra.  

SEB beskriver vidare att det är kunskap och kompetensen i företaget som saknas för 

att lyckas med detta på egen hand, dock säger han att har man viljan att skapa 

någonting skaffar man sig den kunskap och kompetens som krävs. SHB säger också 

att de själva inte skulle kunnat utveckla denna Swish-produkt, det skulle vara helt 

omöjligt. Dock menar han att de enskilda bankerna innehar de resurser som krävs för 

att kunna hantera denna typ av utveckling. Han anser dock att tjänsten skulle bli 

betydligt sämre för kunderna. Han exemplifierar med att om SHB förfogar över en 
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viss andel kunder och själva skapade en Swish-produkt skulle kunderna endast kunna 

skicka pengar till andra SHB kunder. För att produkten ska bli framgångsrik behövs 

det därmed många användare. 

5.3.2 Bidragande resurser inom samarbetet 

Nordea anser inte att bankerna har bidragit med lika mycket resurser till samarbetet, 

det har varit en viss ojämn fördelning av egna resurser säger han. Det är den bank som 

kan och har haft resurser tillgängliga som har bidragit mest och detta har skapat 

skillnader. Större banker har oftast mer resurser och det är oftast samma banker som 

har skjutit till dessa resurser. Att skjuta till egna resurser anser Nordea vara både 

positivt och negativt. Nordea har valt att skjuta till ganska mycket resurser, kanske 

mer än andra beskriver han, men andra banker har också valt att bidra med mer 

resurser. Han menar att det har sina fördelar respektive nackdelar: 

”Visst, man får en högre kostnad internt men man får samtidigt vara med och bestämma lite 

mer.” – (Nordea) 

Samarbetet har fungerat bra och de har litat på resurser i form av experter som 

tillkommit från andra banker till det gemensamma arbetet. SEB håller med att det 

förekommit en viss ojämn fördelning: 

”Alla har bidragit med den resursmassa som man kunnat, men denna ojämnhet spelar ingen 

roll.” – (SEB) 

Var och en av bankerna har bidragit med de resurser som varit möjligt och över tid 

har det varit hyffsat demokratiskt, men det är något som kan ha skiftat under åren. Det 

har varit enklare för de större bankerna att bidra med lite mer då det finns större 

resursmassa att ta av, både i form av fler människor samt kompetens. Man har alltså 

som mindre bank inte möjlighet att bidra på samma sätt. SHB säger att de förfogar 

över ett mindre antal resurser i form av antal personer vilket har gjort att de inte har 

bidragit med lika många deltagare som de större bankerna har gjort. De har bidragit 

med färre personer vilket har gjort att dessa personer har fått ta på sig fler 

arbetsuppgifter och funktioner. De andra bankerna har kunnat ha det mer uppdelat och 

låtit personer med en viss inriktning enbart ägna sig åt sin huvudfunktion och uppgift. 

SHB säger att de två största bankerna kanske har lite mer att säga till om och har lite 

mer vikt i att få igenom sina viljor. Han tycker dock inte att de större bankerna har 



	  

	  	   	   31	  
	  

bidragit med mer resurser, men de har ändå gjort olika uppdelningar kring 

resursbidragandet.  

Under utvecklingsprocessen beskriver Nordea att det från deras sida har ingått 

ungefär 40 personer, och om man räknar med beslut som tas längre upp i hierarkin är 

det fler än så. I det bankgemensamma arbetet är det ungefär tio personer som varit 

involverande. I det bankgemensamma har det även ingått IT-projektledare, jurister 

samt marknadsförare vilket utgör en resurs i varje grupp. Dessa personer sitter i dessa 

grupper på grund av sin rätta kompetens och för att bevaka bankernas intressen. Hur 

många från SEB som jobbar inom Swish beskriver han som färre nu än förut. På 

grund av att Swish nu befinner sig i ett förvaltningsläge är det tre till fem personer 

som arbetar på affärs-sidan. Under utvecklingsprocessen har en IT organisation stått 

bakom processen vilket har medfört att ytterligare personer har varit med och då ett 

ungefärligt antal på 20 personer. SEB beskriver att hur många personer som behövs 

beror på vilken fas man befinner sig i. När man ska utveckla och implementera en 

produkt krävs det en viss kompetens och när man når en annan fas krävs en annan typ 

av kompetens. Från SHBs sida är det mellan tre och fyra personer som har jobbat 

aktivt under utvecklingsfasen. En person har arbetat inom marknad, en person inom 

säkerhet och två produktansvariga. Dessa personer medverkar på grund av att de 

förfogar över en viss kunskap och kompetens. Alla medverkande personer har dock 

inte haft Swish som huvudsyssla, utan de har blivit inkopplade när behovet dykt upp. 

Det är beroende på vilka typer av frågor som uppstår som avgör vilken typ av 

kunskap och kompetens som behöver tillsättas. När vissa frågor ska behandlas skriver 

den bank som antar sig ansvaret ett utkast. Detta utkast ska sedan utvärderas, 

revideras och eventuellt ändras av de andra bankerna, detta på grund av att ingen ska 

bli förbisedd och för att alla åsikter ska tas med i beaktning.   

5.3.3 Externa aktörers bidragande  

Förutom bankerna finns det även andra aktörer som bidragit med resurser till denna 

etablering. Bankgirocentralen ses som en extern aktör och gör denna produkt möjlig 

med hjälp av funktionen betalningar i realtid. Bankgirocentralen ses även som 

bankernas helhetsleverantör av produkten Swish och tillhandahåller infrastrukturen 

och förvaltar den åt bankerna. SHB menar att en avveckling måste ske av de 

traditionella transaktionsmetoderna för att kunna genomföra den nya sortens 

transaktioner, som Swish erbjuder.  Denna avveckling gör att transaktionstider 
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försvinner vilket har varit ett måste för att kunna vidareutveckla produkten. Denna 

infrastruktur som innehåller en avveckling av tidigare tillvägagångssätt är därmed 

särskilt anpassat till Swish, då det idag är tänkt att det endast är just denna produkt 

som ska kunna utnyttja det. I och med att valideringsfrågor skickas mellan bankerna 

när transaktioner mellan privatpersoner görs, måste alla banker ha samma 

infrastruktur för att kunna ta emot och hantera dessa frågor.  

Det har funnits externa aktörer inom kommunikation och marknad, där olika byråer 

hjälpt till med marknadsföring, lansering, grafisk design och framtagning av 

varumärket. Nordea säger också att andra aktörer som bidragit med resurser förutom 

bankerna är bland annat externa jurister, vilka är viktiga personer då bankerna har 

finansinspektionen samt konkurrensverket som kontrollerar att de inte bryter 

konkurrenslagar. Vissa tjänster som köps in finns redan inom bankerna men SEB 

menar att det är bättre att avstå att använda en banks kompetens vid mer känsliga 

frågor: 

”Det är lättare för sex banker att enas kring ett beslut om det kommer från en extern part, än 

om det kommer från en subjektiv bank.” – (SEB) 

Den objektiva parten har därför tagits in för att underlätta de oberoende besluten. I 

vissa fall har de inte kommit vidare och helt enkelt inte kommit överens och då har en 

tredje part utnyttjats för att lösa detta. SHB menar att de har sådana funktioner inom 

sin organisation. Dock menar han att det skulle vara svårt för en bank att själv ta på 

sig ansvaret för till exempel marknadsföringsfunktionen eftersom det är sex banker 

som tillsammans lanserar produkten. Det blir därför enklare att ta in en extern part, 

som kan styra och utveckla vissa funktioner utan varje banks influerande.  

5.4 De fyra resursutbytena 

5.4.1 Informationsutbyte 

Hur information utbyts mellan bankerna beskriver alla tre respondenter oftast görs via 

telefon, mail och personliga möten i deras samarbetsgrupper och forum. Nu när 

produkten mer är under en förvaltning ses de genom färre samarbetsråd. Förr låg 

fokus mer på hur man skulle lansera produkten rent projektmässigt och tekniskt sätt 

för att få det så bra som möjligt. Nu handlar det mer om att förvalta produkten och då 

pratar SEB om säkerhet och skötsel av marknadsföring och produkten. SHB säger att 
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beroende på vilken fas de är i under samarbetsprocessen ser detta utbyte lite olika ut. 

Under utvecklingen och kravställandet var de tvungna att ha täta återkommande 

möten, vilket kunde innebära flera gånger i veckan. 

”Under utvecklingsprocessen hade vi väldigt mycket interaktion eftersom vi var väldigt 

beroende av varandra.” – (SEB) 

De var under den perioden beroende av varandra och det var viktigt att systemet 

fungerade på alla plan. Alla banker är ense om att samma information förmedlas till 

alla parter inom triaden. Dock finns det vissa sakfrågor som några banker samarbetar 

och tycker likadant om, vilket gör att de kan bygga på sina argument tillsammans. 

Detta kan skilja mellan olika banker från gång till gång, och när detta uppstår har man 

en enskild dialog med den banken. SEB menar att alla banker är lika och ligger på 

samma nivå när det gäller de saker och frågor dem samarbetar om. SHB säger att det 

skulle missgynna samarbetet om viss information skulle nå den ena men inte den 

andra banken. Han menar att om man undanhåller viss information från en viss bank 

blir denna bank inte uppmärksammad om vad som sker och vad de andra bankerna 

kommer fram till, och detta kan vidare bidra till förseningar. Men SHB påpekar att 

sådana situationer inte har uppstått.  

5.4.2 Sociala utbytet 

Relationen mellan de produktansvariga anser alla tre respondenter fungera mycket bra. 

SEB beskriver att de har jobbat mycket med varandra i många år och det händer att de 

ibland ses över en öl utanför arbetet. Att ha en personlig relation med arbetskamrater 

anser han kan stärka samarbetet då man lättare kan gå rakt på sak och inte behöver 

vara blyg om man råkar vara sådan som person. Den goda relationen med de andra 

bankerna anser han bottna i att de har arbetat tillsammans i många år. Det har 

ingenting att göra med att tre personer har fattat personligt tycke om varandra och 

därefter blivit kompisar utan denna relation är professionell och har utvecklats under 

tiden, säger han. Nordea menar att de är tre killar i samma ålder som har samma 

intressen vilket gör att det fungerar även på den privata sidan.  

”Vi har jobbat väldigt mycket tillsammans. De närmaste kollegerna under de tre senaste åren 

har inte varit inom Nordea, utan har varit från de andra bankerna.” – (Nordea) 
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Under samarbetets gång har det mellan bankerna i många fall uppstått konflikter i 

form av missförståelse samt olika uppfattningar, men SEB påpekar att det har handlat 

om mindre konflikter och inte av storkritisk karaktär. Dessa konflikter har sedan 

hanterats med hjälp av majoritetsbeslut eller genom en argumentation för sin sak. Om 

någon bank fått igenom mer viljor eller vunnit konflikter än någon annan bank anser 

SEB inte har hänt. Nordea anser att det inte har skett rena konflikter mellan bankerna 

utan snarare tyckt olika. För att lösa konflikter brukar dessa frågor vidarebefordras till 

styrgruppen som tar vidare hand om detta. Denna styrgrupp består av högre chefer 

från respektive bank och fungerar som ett beslutande organ där större frågor tas om 

hand. Under arbetsprocessen med Swish säger även SHB att det har uppstått flertalet 

meningsskiljaktigheter. Någon bank kan ha drivit vissa frågor lite hårdare än andra 

banker. Men någonstans måste de ändå rätta sig till majoriteten. SHB menar att alla 

måste vara medvetna om att samarbete går ut på ett givande och tagande och ingår 

man i ett samarbete måste man vara beredd på att parterna tycker olika och därmed 

vara medveten om att de kan vara tvungna att kompromissa. I grund och botten har 

det varit relativt enkelt att undvika större konflikter, då de från början varit klara med 

att det är de gemensamt uppsatta målen som är viktiga att uppnå, och detta har fått 

styra processen. De skalade bort all onödig funktionalitet som de eventuellt skulle 

kunna ha olika syn på. De lyckades alltså undvika motstridigheter genom att undvika 

att ta med funktioner som uppfattades som skadliga hot. Swishgruppen hade dessutom 

en deadline att hålla då produkten skulle lanseras, och detta bidrog till att produkten 

blev enklast möjliga. Frågor som eventuellt uppstod under den avgörande delen av 

processen fick de hantera efter lanseringen och därför har det inte funnits utrymme att 

diskutera vad varje enskild bank vill i alla frågor. Alla parter var därmed tvungna att 

koppla bort de enskilda intressena angående Swish.  

5.4.3 Finansiellt utbyte 

Alla tre respondenter påstår att inga finansiella medel utbyts mellan bankerna. SEB 

menar att bankerna bidrar med insats pengar och lika stor andel men de skickar inte 

pengar mellan varandra. Nordea säger att utvecklingskostnader är ingenting de delar 

med varandra utan var och en står för sin del, både den gemensamma och interna. Han 

säger att det självklart kostar att starta ett bolag men var och en skjuter in sin del. I 

grunden har alla banker bidragit med 1/6 i samarbetet men vissa investeringar sker 

efter marknadsandel och då gäller ju större desto mer. Att vissa banker tillsätter mer 
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pengar än andra gör inte att dessa banker får bestämma mer i samarbetet. Nordea 

menar att det inte är på det sättet samarbetet fungerar, men skulle det handla om en 

annan fråga skulle han säkerligen svarat annorlunda. De banker som bidrar med fler 

resurser bidrar till att de andra bankerna också tjänar mer på slutprodukten. 

Samarbetet om Swish beskriver Nordea inte skapa några kostnader mellan bankerna, 

och det styrker påståendet om att dem inte har någon konkurrens. Inom samarbetet 

skapas det självklart en kostnad som mottagande bank säger han, men det är 

kostnader som får räknas bort från andra delar av verksamheten då exempelvis 

kontanthanteringen är dyr, vilket de slipper med Swish. SEB säger att allting kostar 

pengar och infrastrukturmässigt kostar det pengar att skicka mellan bankerna oavsett 

vilken bank som skickar pengarna. Det kostar att driva och avveckla systemet men det 

har ingenting att göra med kunderbjudanden, vem som tar betalt och hur, utan det får 

respektive bank bestämma själv. 

5.4.4 Produkt- och tjänstutbyte 

Alla tre respondenter anser att det inte utbyts några andra tjänster eller produkter 

mellan bankerna förutom Swish. Dock är osäkerhet något som kan uppstå i 

samarbetet. Kodgranskare har i detta fall tagits in för att kontrollera om produkten 

uppfyller säkerheten. Jurister har tagits in för att diskutera vad bankerna får och inte 

får prata om och Nordea beskriver att det då är viktigt att ta in oberoende parter. SEB 

anser att osäkerheter alltid uppkommer om man pratar om det som kommer härnäst. 

När man däremot pratar om det som redan finns känns detta redan överenskommet, 

reglerat och klart. Han säger att det inte är någon nyhet att bankerna vill utveckla det 

som redan finns. Frågan är när, var och hur och det är där som osäkerheten växer fram. 

Om osäkerhet uppstår måste de fortast möjligt flagga, så att bankerna kan agera och 

göra något för att åtgärda de oklarheter som uppstår. Varför det inte uppstått någon 

direkt osäkerhet tror SHB beror på att alla vill det bästa med produkten och 

tillsammans strävar efter ett bra slutligt resultat.  
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6. Analys utifrån resursbegreppet 
 

Denna analys kommer att utgöra en beskrivande redogörelse om hur eller på vilket 

sätt de fyra resursutbytena påverkar bankernas samarbete, detta på grund av att vi 

utgått från de beskrivande teorier som IMP-gruppen genererat. Genom det empiriska 

materialet gjordes det möjligt att hålla den planerade strukturen och detta kapitel 

kommer ligga till grund för en vidare och mer djupgående analys, vilket vi såg som 

nödvändig för att kunna gå ett steg längre än att bara göra en beskrivande 

redogörelse.  

 

6.1 Bankernas resurser 

6.1.1 Skulle denna produkt kunna etableras av en enskild bank? 

Samtliga respondenter anser att man som enskild bank inte skulle kunna etablera 

Swish-produkten. Bankerna är väl medvetna om att de är tvungna att kompromissa 

om både beslut men också resursfördelningen, för att få ett fungerande samarbete som 

kan få fram ett bra resultat. Det stämmer överens med vad Chou & Zolkiewski (2012) 

menar om att organisationer måste samordna resurser som flödar mellan parterna i ett 

nätverk för att nå framgång med nyutvecklad teknologi. Bengtsson & Kock (2000) 

menar också på att samarbete är viktigt för att kunna utnyttja företagens enskilt 

begränsande resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Detta är något som framgått 

tydligt i vårt fall efter insamlandet av det empiriska materialet. Parternas 

resursbidragande ses som en av de bidragande anledningarna till samarbetets 

uppkomst och varför de är tvungna att samarbeta. Nordea påstår sig sakna den teknik 

som krävs för att kunna etablera detta på egen hand. SEB anser att de till viss del 

saknar den kompetens och kunskap som behövs medan SHB anser sig ha de resurser 

som krävs men menar på att produkten skulle bli betydligt mycket sämre. Detta kan 

tolkas som att utan bankernas samarbete och relationer till varandra skulle denna 

produkt inte nå full kapacitet. Detta innebär att bankernas resursbidragande av bland 

annat kunskap och kompetens är nödvändig för att nå den prestanda som produkten 

har idag.  
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6.1.2 Kompromissande av resurser 

Bankerna påpekar att de tillsammans gör denna produkt möjlig och medverkar i detta 

samarbete för att hjälpa varandra. Skulle det gå bättre för en av bankerna, är det inget 

som påverkar de andra bankerna negativt utan snarare främjar en ökad utveckling för 

samtliga. För att underlätta samordningen av resurser behöver organisationer, enligt 

Gulati et al. (2011), tillräckligt med inomorganisatoriska resurser för att kunna 

anpassa de externa resurser som blir tillgängliga i och med samarbetet. I bankernas 

fall, om en aktör saknar inomorganisatoriska resurser och en annan aktör hjälper till 

att bidra med detta skapar det i bankernas fall värde för båda parter. Enligt Gadde & 

Håkansson (1993) så kan dock ett ojämnt bidragande av resurser skapa ett sorts 

beroende hos de banker som inte bidrar med lika mycket resurser. Det gör att de 

banker som bidrar med mest resurser får viss kontroll och makt, som därmed kan 

skapa obalans mellan parterna om de väljer att utnyttja sin position. Dock verkar det 

som att denna kontroll eller makt inte gjort sig synlig. Detta kan bero på att obalansen 

i resursbidragandet har lyckats utjämnats då förhållandena kan vara omvända i en 

annan avdelning inom samarbetet (Gadde & Håkansson, Professionellt inköp, 1993). 

Bankerna bidrar med det dem kan, där vissa av bankerna bidrar med mer finansiella 

medel och andra med mer kundstockar. Detta kan göra att denna obalans som skulle 

kunna råda blir mer balanserad.  

Att en ojämn resursfördelning skapar värde för alla banker går att hänvisa till vad 

Ford (2002a) menar om att utan företagens bidragande av kunskap och kompetens 

förlorar relationen sitt syfte och värde. Dock säger han att om för många parter 

involveras i samarbetet skapas det hinder för utvecklingsprocessen vilket vidare kan 

hämma tillväxten. Nordea menar att ju fler banker som är med i samarbetet desto fler 

viljor är det som ska tas med i beaktning. En process hos varje enskild aktör måste 

synkroniseras och anpassas till den gemensamma processen som finns hos Swish-

gruppen och detta anser bankerna vara tidskrävande. Dessutom kommer de sex 

parterna från olika bakgrunder med olika kulturella förhållanden, agendor samt bidrar 

med olika typer av resurser. Det är krävande att utveckla och genomföra förändringar 

när gruppen består av så pass många deltagande parter.  Detta har uppviglat 

interaktionen till att vara komplex med långa beslutstider. De var därför tvungna att 

dra en gräns för hur många som skulle ingå i samarbetet, och den sammansättning och 

balans som idag råder mellan de sex bankerna blev därför nödvändig. Om vi säger att 
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gruppen istället skulle innehålla ett mindre antal banker, så skulle gruppen inte få in 

de kundstockar och resurser som behövs för att kunna driva denna produkt framåt. 

Skulle gruppen innehålla ett för stort antal banker skulle samarbetet istället bli för 

komplext. Dock blir det svårt att dra en direkt parallell till vad Ford (2002a) menar då 

han inte nämner exakt hur många parter som i ett samarbete skulle kunna hämma 

utvecklingsprocessen. Detta ser troligtvis olika ut beroende på vilken situation 

samarbetet verkar i eller var i utvecklingsfasen produkten befinner sig. När en produkt 

exempelvis ska utvecklas kan ett fler antal parter snarare främja produkten, då det 

finns fler parter tillgängliga som kan stödja processen både ekonomiskt och 

resursmässigt. 

6.1.3 Bankernas behov av andras resurser 

En ytterligare fundamental anledning till att bankerna är tvungna att samarbeta är att 

de når ut till fler kunder än vad de skulle göra på egen hand. Att etablera Swish som 

ensam bank skulle innebära att kunder endast kan skicka pengar till individer som 

innehar samma bank som dom själva. För att produkten ska bli framgångsrik behövs 

det därför många användare av produkten och det är det som närvaron av de sex 

parterna bland annat bidrar med, kundstockar. Detta samarbete tyder på att bankerna 

är beroende av varandra, då de utan varandra inte skulle kunna skapa en så pass 

välutformad produkt som existerar idag. Att de är så beroende av varandras resurser 

och att samarbetet har gått så bra kan ha att göra med att den tävlingsinstinkt som i 

vissa fall kan uppstå mellan konkurrenter i en coopetition-situation, inte funnits i detta 

fall (Dussauge, Garrette, & Mitchell, 2000). De är inte i detta samarbete för att tävla 

eller konkurrera ut varandra, utan de finns snarare där för att hjälpa varandra att skapa 

en värdefull produkt för allas kunder.  

Men det är ju inte bara varandras resurser de är beroende av inom detta samarbete, 

utan det är ju många fler källor som behövs för att kunna etablera denna produkt. 

Enligt Håkansson & Snehota (1995) blir vikten av nätverk hos samarbetspartners allt 

vanligare då företag blir mer specialiserade och därför förlitar sig på samarbetsavtal 

med externa aktörer. Respondenterna menar att förutom bankernas bidragande 

resurser har även externa aktörer varit med och bidragit med resurser till utvecklandet 

av produkten. Håkansson & Snehota (1995) menar vidare att interaktioner med 

externa aktörer gör det möjligt för företag att samarbeta, utbyta kunskap, bli mer 

flexibla och genom detta utvecklas tillsammans. Bankernas handlingar går i linje med 
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vad Håkansson och Snehota (1995) säger då det köpts in tredjepartsaktörer som bland 

annat hjälpt till med teknik, processledning, säkerhet, jurister och marknadsförare. 

Gemunden & Heydebreck (1995) anser att vissa typer av aktörer och nätverk blir mer 

attraktiva än andra då aktörer förfogar över vissa speciella resurser. I detta fall kan 

Bankgirocentralen ses som en aktör som förfogar över förutsättningar för den 

teknologiska utvecklingen, då bankerna utan dem inte skulle kunna utveckla 

produkten. Bankgirocentralen blir därför en oerhört attraktiv extern aktör som 

inkorporeras i samarbetet. Dock så kan enligt Gadde & Håkansson (1993)  dessa typer 

av attraktiva externa aktörer göra att företag blir beroende av dem, vilket har blivit 

synligt i fallet med Swish. Denna beroendesituation gör att de externa aktörerna får 

makt över bankerna, och detta kan innebära risker då man som beroende aktör blir 

väldigt sårbar för oförutsedda händelser. Det kan innebära händelser som att externa 

aktörer strejkar, det skapas konflikter eller att kvaliteten inte håller den standard som 

krävs, och detta kan göra att Swish-produkten inte får den totala kompetens som krävs 

för att bli framgångsrik. 

Bankerna påstår att vissa resurser som köps in redan finns inom bankerna men att det 

i vissa fall är bättre att avstå att använda dessa vid mer känsliga frågor. Chou & 

Zolkiewski (2012) menar att för att kunna hantera teknologisk utveckling måste 

företag samordna olika resurser som är tillgängliga i nätverket. Anledningen till 

varför bankerna valt att ta in en extern aktörer är bland annat för att det blir lättare för 

de sex bankerna att enas om ett gemensamt beslut om utredningen kommer från en 

objektiv part än om de hade använt sig av intern kompetens. SHB menar på att det i 

vissa fall blir lättare att komma framåt om en objektiv part tar tag i problemen än om 

bankerna själva hade gjort det.  

Hittills har en övergripande analys förts kring samarbetets resurser vilket kommer 

skapa betydelse för en analys ur ett vidare perspektiv. Här nedan presenteras en 

analys kring de fyra resursutbytena:  

6.2 Informationsutbyte 

6.2.1 Olika faser kräver olika flöden av information 

Under samarbetets gång har informationsutbytet mellan bankerna varierat beroende 

på hur mycket de känt sig vara i behov av att integrera med varandra. I början av 
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utvecklingsprocessen var det enligt bankerna mycket viktigt med tätare 

sammankomster för att förhindra uppkomsten av eventuella hot inom exempelvis 

säkerhet. Dessutom var det viktigt att få systemet att fungera och det var då 

nödvändigt att ha dessa täta interaktioner för att utbyta den viktiga information som 

krävdes. Att bankerna är så pass lika genom att de arbetar på liknande sätt, har 

medfört att de lättare kommer överens och förstår varandra. Detta har senare 

underlättat överbryggandet av information (Wilkinson et al., 2005). Genom det tidigt 

intensiva samspelet kunde de deltagande individerna från varje bank också lära känna 

varandra om hur de arbetar tillsammans och har därmed kunnat anpassa deras enskilt 

utformade processer till deras gemensamma interaktionsprocess (Håkansson, 1982). 

Att undvika en varaktig interaktion med varandra kan säkerligen ha varit en strategi 

ifrån bankernas sida. En bra och tätare kontakt kan troligen skapa bättre tillit mellan 

parterna, vilket gör att det finns risk för att man lättare överlämnar fel, hemlig eller 

intern information som skulle kunna skada bankerna själva. Forskning gjord av 

Dussange et al. (2000) har bevisat att samarbete ihop med sina största konkurrenter 

ofta leder till att företag förlorar alltför mycket av sina konkurrenskraftiga resurser i 

form av kapacitet och kunskap som existerar internt. Att undvika en ständig 

interaktion kan vara en taktik för att undvika spridning av sin kompetens samt intern 

och hemlig information.    

6.2.2 Lika mycket information till alla parter  

Bankerna säger att de har varit väldigt noga med att alla banker ska erhålla samma 

information. SHB menar att om de skulle undanhålla viss information från andra 

aktörer skulle dessa inte bli uppmärksammande om viktiga händelser, vilket skulle 

kunna bidra till förseningar. Bankerna kan därför ha undgått både förseningar och 

ökade kostnader genom att låta all information flöda fritt mellan dem. Bengtsson och 

Kock (2000) menar att det kan bli kostsamt för företag att börja delta i nya 

samarbeten, om inte alla parter erhåller lika mycket information.  

Bankerna menar att de inte haft något snedvridet informationsutbyte mot varandra. 

Någon form av manipulation har enligt dem alltså inte förekommit trots sina skiftande 

intressen och verksamheter (Håkansson, 1982). Relationerna mellan de involverade 

bankerna ser därför väldigt likartade ut. Det är detta som gör samarbetet intressant då 

de trots sina vitt enskilda verksamheter nu förbiser all den tidigare konkurrensen på 

grund av att de i slutändan vill skapa en gemensamt utformad produkt. Att delge 
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ojämn information till de involverande parterna skulle bara missgynna dem. Eftersom 

alla är beroende av varandras resurser och kompetenser skulle det bara sakta ner 

gruppens framgång. Viktigt blir det därför med gemensamma möten där alla banker är 

närvarande för att undvika att information endast ges till vissa parter.  

6.3 Sociala utbytet 

6.3.1 Personliga relationer mellan aktörer 

Enligt samtliga respondenter innehar SEB, Nordea och SHB en mycket god personlig 

relation med varandra. SEB menar att denna relation har byggts upp sedan början och 

existerar idag på ett professionellt plan. Andersen & Rajesh (2006) poängterar att 

känslor och personliga relationer är en viktig del vid utvecklandet av affärsrelationer 

och att brist på positiv personkemi brukar vara anledningen till varför affärsrelationer 

inte kan bevaras över en längre tid. SEB anser att personliga relationer stärker 

samarbetet och att man får en bättre kommunikation mellan varandra som gör att de 

lättare kan gå rakt på sak och reducera att blyghet uppstår. Detta stämmer överens 

med vad Håkansson (1982) menar då han säger att det sociala utbytet är en viktig 

funktion då det reducerar osäkerhet som uppstår i alla typer av utbyten. SEB menar att 

blyghet kan bidra till att man inte får fram det man vill säga och snirklar in saker man 

egentligen vill ha sagt.  

Vissa forskare (e.g. Håkansson, 1982) menar att aktörer som innehar starka personliga 

relationer med varandra är mer engagerade att värna om dem än de som inte har 

någon personlig interaktion. Ford (2002a) menar i motsats till detta att parter 

sinsemellan inte borde sträva efter att ha nära och varaktiga relationer med varandra 

då detta skapar ett beroende och en viss ofrihet till att göra affärer med externa aktörer. 

SEB, Nordea och SHB ses ibland utanför jobbet för att dricka öl. De är tre killar i 

samma ålder som har samma intressen vilket gör att de även ses och trivs tillsammans 

privat. Detta kan tolkas som att de vill värna om sin personliga relation även utanför 

arbetet, vilket i sin tur verkar gynna samarbetet. Att dock inneha en för bra personlig 

relation kan leda till att samarbetet hämmas då det finns risk för att det ställs för låga 

krav (Gadde & Håkansson, 1993). Bankerna håller sina relationer relativt snävt och 

lyckas därmed undvika den typen av problem. Respondenterna påpekar tydligt att 

denna personliga relation är på ett professionellt plan. Har man en relation som endast 

byggs upp av arbete för att uppnå ett bra resultat kan det, som SEB antyder, leda till 
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blyghet och tillbakadragenhet. Kopplar man tillbaka till vad Andersen & Rajesh 

(2006) säger krävs det positiv personkemi för att bevara affärsrelationer över en 

längre tid. Det blir därför viktigt att skapa en fungerande balans mellan arbete och den 

personliga relationen. 

6.3.2 Konflikters påverkan 

Samtliga respondenter medger att det i många fall uppstått konflikter men att det dock 

inte har skett av storkritisk karaktär. Att aktörer ingår i relationer med varandra 

innebär enligt Gadde & Håkansson (1993) att aktörerna kommer ha motstridiga samt 

gemensamma intressen. De menar vidare att om motstridiga intressen inte hanteras 

brukar detta oftast leda till konflikter. Konflikter som inte har gått att lösa har skickats 

vidare till en styrgrupp som fungerar som ett beslutande organ. Denna styrgrupp kan 

ses som en mellanliggande avdelning som hanterar komplikationer i och kring 

samarbetet och vid viktiga beslut har det yttersta ansvaret (Bengtsson & Kock, 2000). 

Gadde & Håkansson (1993) säger att en relation som karaktäriseras av hög grad av 

samarbete tenderar att bli allt för betydelselös då de inte ställer några krav på 

varandra. Då det i bankernas fall uppstår meningsskiljaktigheter och konflikter kan 

man konstatera att detta inte är fallet, vilket kan ha gjort att utvecklingen ändå gått 

framåt. En högre grad av konflikt säger Gadde & Håkansson (1993) istället gynnar 

parterna och deras relationer.  

Bankerna anser sig ändå ha undvikit de större konflikterna på ett bra sätt. Håkansson 

(1982) menar att ett socialt utbyte kan bidra till reducering av konflikter. Bankerna 

säger att de gemensamma målen har varit viktiga och har fått styra processen. De 

undvek att ta med funktioner som de skulle kunna ha olika syn på och då lanseringen 

hade en deadline fick enskilda intressen angående Swish kopplas bort. Därmed lades 

huvudfokus på den slutgiltiga produkten, vilket gjorde att vissa saker faktiskt var 

tvungna att bli förbisedda. Bankerna har gjort medvetna val inom samarbetet för att 

reducera uppståendet av större konflikter. Det kan kopplas tillbaka till vad Håkansson 

(1982) menar om personliga relationer och ökat engagemang. Bankarnas personliga 

relationer kan troligtvis ha haft en bidragande effekt på det lyckade samarbetet då de 

vill undvika spänningar samt värna om sina relationer. Att de även lyckats undvika 

den tävlingsinstinkt som Dussauge et al. (2000) säger kan uppkomma emellan 

konkurrenter kan också ha haft en inverkan. Konkurrenter i ett samarbete tävlar ofta 

om att få maximal andel av nuvarande och framtida marknad och detta leder till att 
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samarbetet blir instabilt, det skapas konflikter och argument. Genom bankernas 

samarbete har de varit tydliga om att göra detta tillsammans och lägga konkurrensen 

åt sidan, vilket har gjort att denna tävlingsinstinkt inte gjort sig synlig. Att de är så 

beroende av varandras resurser och att samarbetet har gått så bra kan ha att göra med 

att den tävlingsinstinkt som i vissa fall kan uppstå mellan konkurrenter, inte funnits i 

detta fall (Dussauge, Garrette, & Mitchell, 2000). De är inte i detta samarbete för att 

tävla eller konkurrera ut varandra, utan de finns snarare där för att hjälpa varandra att 

skapa en värdefull produkt för allas kunder.  

6.3.3 Antalet involverade individer påverkar interaktionen  

Bankerna säger att det har varit ett större antal individer med i utvecklingsfasen av 

produkten. Dessa individer fungerar som representanter och innehar roller som IT-

projektledare, jurister, säkerhetsansvariga samt marknadsförare. Dessa personer har 

sin position på grund av den kompetens de innehar och för att bevaka bankernas 

intressen. Enligt Håkansson (1982) är det vanligt att individer med skilda befattningar 

sätts samman från olika avdelningar, nivåer och organisationer och ansvarar för 

samarbetet. Genom dessa skiftande roller kommer de enligt Håkansson (1982) därför 

delta i interaktionen på individuellt varierande sätt. Detta kan styrkas då bankerna 

nämner att dessa personer innehar en viss typ av kompetens vilket skiljer dessa 

personer ifrån varandra och detta är anledningen till att de är involverade i samarbetet. 

Något som SEB poängterar är att hur många personer som krävs för utvecklandet kan 

variera beroende på vilken fas de befinner sig i. Vid implementeringen och 

utvecklandet av en produkt krävs en viss typ av kompetens och när produkten är 

lanserad och ska förvaltas, efterfrågas en annan typ av kompetens.  

6.4 Finansiella utbytet 

6.4.1 Ekonomisk jämn fördelning 

På grund av att Swishgruppen fungerar som en extern grupp avskild från de 

huvudsakliga verksamheterna har de kunnat göra 1/6-uppdelning av kostnaderna. I 

samarbetet har det varit möjligt att fördela dessa kostnader jämnt mellan sig, vilket 

bidrar till väsentligt lägre enskilda kostnader (Bengtsson & Kock, 2000). Denna 

jämna fördelning har inte bara skapat grundförutsättningar för utvecklingen av ny 

teknologi utan även en känsla av att de gjort detta tillsammans. Eftersom de har delat 

kostnaderna mellan sig har det inte blivit lika stora enskilda kostnader. De finansiella 
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transaktionerna kan därför ha varit en av flera åtgärder som gjort att bankerna hållit 

sig på samma nivå utan att låta någon av dem andra i detta fall sticka ut och dra ett 

tyngre lass. Dock kan man se det som att bankerna som bidragit med mer resurser än 

andra banker har dragit på sig större kostnader. Men detta är något som de själva 

accepterat, då de inte konkurrerar och tävlar mot varandra utan snarare samarbetar. 

Den ojämna resursfördelningen kan därmed subtraheras från det finansiella utbytet. 

6.5 Produkt- och tjänstutbytet 

6.5.1 Produktutvecklingsanpassning 

Samarbetet kring Swish har inte inneburit några utbyten av produkter eller tjänster. 

Det är ingen av de inblandade parterna som köper eller säljer en produkt/tjänst 

sinsemellan i syfte att utveckla tjänsten. Håkansson (1982) menar att grunden till att 

relationer mellan aktörer uppstår, är att de utbyter produkter och tjänster. Det har dock 

i bankernas fall visat sig skilja från vad Håkansson (1982) menar. Denna teori är 

baserad på industriföretag med en annan typ av leverantörskedja än i bankernas 

situation. Då vi har valt företag inom banksektorn kan detta val ha påverkat resultatet, 

då vi inte sett något betydelsefullt skeende inom produkt och tjänst utbytet.  

Relationen har istället uppstått på grund av att parterna är beroende av varandras 

närvaro och har tillsammans utvecklat en ny produkt. Håkansson (1982) menar vidare 

att när organisationer köper in nya produkter är de tvungna att anpassa dem till sin 

verksamhet. När det handlar om Swish är det bankerna själva som tar fram en produkt 

i form av en standardiserad infrastruktur, som därmed passar alla parters struktur. 

Eftersom de själva är med i utvecklingsprocessen av produkten kan det bli lättare att 

forma den så att implementeringen kan underlättas. 

6.5.2 Innovation skapar osäkerhet 

Då vissa forskare (e.g. Deeds & Rothaermel, 2003) menar att utvecklingen av nya 

produkter kan vara en av de mest osäkra processer en organisation möter, måste 

förebyggande åtgärder implementeras för att dämpa denna osäkerhet. Bankerna har 

lite olika syn huruvida osäkerhet har uppstått under samarbetet eller inte. SHB klargör 

att det inte uppstått någon större osäkerhet. Håkansson (1982) menar dock att det mer 

eller mindre alltid uppstår någon form av osäkerhet kring utvecklingen av nya 

produkter, vilket bankerna tidigt måste ha varit medvetna om. SEB och Nordea har 
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däremot uppmärksammat att det förekommit en viss osäkerhet. Det är dock ingen av 

bankerna som kan ge konkreta exempel på hur denna osäkerhet har uppstått. Genom 

de förebyggande åtgärder som vidtagits genom att bland annat låta externa aktörer ta 

hand om vissa situationer, kan detta ha minskat chansen till uppkomsten av osäkerhet. 

Eftersom de har vidtagit så pass många förebyggande åtgärder kan detta vara orsaken 

till att osäkerheten inte kunnat få rum att ta uttryck och därmed inte uppfattats som 

något större problem.  
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7. Resursutbyten banar väg för intressanta observationer 
 

Utöver de teorier som har skildrat resursutbyten har vi upptäckt andra faktorer som 

har en viktig betydelse för en lyckad coopetition-situation. Detta kapitel har till syfte 

att, med hjälp av det första analyskapitlet i tanken, analysera de intresseväckande 

observationer som gjorts hos de samarbetande parterna.  

 

7.1 Tidigare erfarenheter har lett till medvetenhet  
Det är intresseväckande att de konkurrerande bankerna som nu samarbetar 

tillsammans har skapat en helt ny autonom grupp, isolerad från deras ursprungliga 

verksamheter. Denna grupp medför att bankerna helt bortser från sin ursprungliga 

konkurrens. Enligt Bengtsson & Kock (2000) finns det möjlighet för organisationer 

att särskilja mellan samarbete och konkurrens just genom att bilda en helt ny 

oberoende sektion. Utifrån det insamlade empiriska materialet kan vi se att det är 

denna typ av strategi som bankerna använt sig av, vilket enligt Patanakul et al. (2012) 

beskrivs som det bästa sättet att organisera sig på i komplexa och nyskapande projekt 

med hög osäkerhet.  

I den nybildade gruppen har det funnits möjlighet att sätta gemensamma regler och 

mål. Genom dessa regler och mål har man sedan kunnat utveckla strategier som gjort 

att bankerna tillsammans kunnat skapa egna förhållningssätt utan att deras övriga 

verksamheterna berörs, vilket enligt Patanakul et al. (2012)  är en förutsättning för 

gruppens innovationsförmåga. Inom coopetition finns det även en stor risk att vissa 

oklarheter uppstår i form av osäkerhet, konflikter och att parter exempelvis strävar 

efter att hamna i en bra position för att tillförskansa sig större inflytande, men detta 

har dock bankerna på olika sätt lyckats hålla sig borta ifrån (Håkansson, 1982). 

Men hur har de lyckats hålla sig borta ifrån det? Bankerna har tidigare ingått i 

samarbeten med varandra i olika stor utsträckning och på olika sätt, ända sedan 

Bankgirocentralen för första gången introducerades år 1959. Att bankerna redan innan 

kunnat förebygga uppkomsten av negativa effekter kring utvecklingen av Swish kan 

alltså tolkas som att de tidigare har haft erfarenheter av att integrera med varandra, 

och att relationen därmed kan ha anpassats med hjälp av tidigare vunna kunskaper i 
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förflutna relationer (Håkansson, 1982). Uppkomsten av osäkerhet, konflikter och 

obalans i informationsflöde har lyckats undvikas på grund av att tidigare erfarenheter 

genererat en medvetenhet kring vilka effekter som kan ha kunnat uppstå. Att de bland 

annat haft olika faser där de haft olika mycket interaktion kan ses som att bankerna 

försökt begränsa sitt informationsflöde mellan varandra. Detta för att undvika 

spridning av sina interna och hemliga kompetenser som de vill skydda och bevara i 

sina ursprungliga verksamheter utanför den autonoma gruppen. Enligt Håkansson 

(1982) är organisationer involverade i flera olika relationer samtidigt och menar att 

individer genom dessa relationer kan ha genererat erfarenhet som gör att de vet hur de 

ska hanteras. Denna erfarenhet och kompetens kring interaktionsprocessen mellan 

aktörerna genererar en större chans att ingå i framgångsrika relationer (Ritter & 

Gemunden, 2004). Medvetenhet ses därför ha varit en viktig och bidragande faktor till 

den autonoma gruppens framgång där de har lyckats avstå från den osäkerhet och 

obalans som skulle kunnat skada samarbetet och deras egna organisationer.  

7.1.2 Hur medvetenhet skapat förutsättningar 

De upptäckter som omfattar faktorn medvetenhet är något som synliggjorts genom det 

resursinriktade perspektivet under studiens gång, vilket på något sätt inverkat på det i 

slutändan lyckade samarbetet. Dock är det inte en faktor som kan klassificeras och 

adderas in bredvid de fyra resursutbyteskategorierna som studien utgått ifrån, på 

grund av att medvetenhet inte är någon resurs som bankerna utbyter mellan varandra. 

Det är istället något som finns inom och mellan organisationerna som på det ena eller 

andra sättet modererar de direkta resursutbytena. Det har inte någon direkt påverkan 

på det lyckade samarbetet, utan existerar mer som en bakomliggande effekt (Corbett 

& Conners, 1999). Genom den analys som nu görs i detta kapitel vill vi få fram att 

denna ytterligare variabel är viktig och på något sätt påverkar det lyckade samarbetet. 

Dessutom visar sig denna variabel påverka alla de ursprungliga resursutbytena i olika 

stor omfattning, vilket gör att de får individuellt skiftande betydelse för det lyckade 

samarbetet. Medvetenheten har varit synbar hos de fyra typerna av resursutbytena. 

Dock tolkar vi de observationer som gjorts att inte alla typer av resursutbyten får en 

starkare inverkan på det lyckade samarbetet. Genom detta kan vi konstatera att 

informationsutbytet och det sociala utbytet visar sig stå ut från de andra 

resursutbytena. De har en utökad inverkan på det lyckade samarbetet på grund av 

denna ytterligare faktor, vilket kommer att framställas nedan.   
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Genom den resursbaserade inriktningen, framställs de grundläggande utbytena som 

faktorer som påverkar en slutlig faktor, ett så kallat orsak-verkan-samband eller 

additiv modell. Det innebär att resursutbytena ses som oberoende faktorer x1-4 som har 

en direkt påverkan på faktor y, som i detta fall uttrycks som ett lyckat samarbete. 

Detta innebär att x-faktorerna inte har någon inbördes påverkan på varandra, utan 

riktas direkt till enbart faktor y. Dock menar vi på att dessa x-faktorer har olika stor 

inverkan på faktor y, vilket senare kommer att klargöras (Wennblom, 2012). 

Variabeln medvetenhet verkar på ett annat sätt än x1-4-faktorerna och fungerar istället 

som en moderator-variabel. Det innebär att det inte har någon direkt inverkan på 

varken x- eller y-faktorerna utan istället påverkar den effekten som x1-4 har på y. Det 

blir således viktigt att särskilja mellan hur denna variabel påverkar respektive 

modererar (Wennblom, 2012). 

Genom de inledande och grundläggande analyser som gjorts i kapitel 6 kommer det i 

denna del genomföras en analys som förklarar varför just informationsutbytet och 

sociala utbytet blivit en högre och viktigare innebörd för samarbetet. 

7.1.3 Hur vissa faktorer blivit viktigare än andra 

Utifrån våra tolkningar av respondenterna kom vi fram till att medvetenhet var en 

nyckel till ett lyckat samarbete. Denna medvetenhet gav sig uttryck som erfarenheter 

av tidigare samarbeten och kunskap över tillvägagångssätt vid 

organisationsöverskridande uppgifter. Det har dessutom visats genom ett ömsesidigt 

förhållande där varje deltagande aktör vet om sin plats så att den både känner till de 

krav som ställs på den och sin egen kapacitet av resursbidragandet till gruppen. 

Vikten av varandras närvaro spelar också in i hur denna medvetenhet visat sig vara 

betydelsefull. Detta gör att vi definierar medvetenheten som organisationernas 

kännedom över deras individuella identitet, betydelse för den totala gruppens 

samarbete och deras relationer till varandra, vilket även överensstämmer med 

definitionen av Pees et al. (2009).  

7.1.4 Medvetenhetens inverkan på informationsutbytet 

Att informationsutbytet påverkar hur ett lyckat samarbete skapas är något som tidigt 

slagits fast i denna studie, i och med det resursperspektiv som tagits. Det har slutligen 

också visat sig vara en av de mest betydande faktorerna på grund av att det mellan de 

inblandade bankerna ständigt måste ske ett bidragande av både kunskap från deras 
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experter på området och underrättelse av hur själva utvecklingen går. Håkansson 

(1982) nämner att ett samarbetes möjlighet till att utvecklas samt risken för eventuella 

hot är något som är högst nödvändigt att delge mellan parter. Inom denna del av 

resursutbytet har medvetenheten en modererande effekt på hur informationsutbytet 

påverkar det lyckade samarbetet. Varför det just har en modererande effekt är på 

grund av att bankerna inte utgått ifrån medvetandet som faktor och resurs utan det 

finns där underliggande. Informationsutbytets inverkan på samarbetet blir därför 

starkare på grund av två inriktningar. Dels blir det en högst nödvändig faktor för att 

överhuvudtaget ha möjlighet till att skapa förutsättningar till ett lyckat samarbete. 

Samtidigt kan man, om man går bortom detta nästintill ofrånkomliga inslag även se 

denna faktor som en av de fördelaktiga resurserna att dra nytta av till alla parters 

fördel. Medvetenhet har tagit sig uttryck i olika former, bland annat genom den 

nyskapade autonoma gruppen samt olika förebyggande åtgärder för att minska 

osäkerhet och konflikt. Det höga medvetande inom gruppen har enligt Pees et al. 

(2009) därför bidragit till ett samarbete där de inblandade parterna inser sin 

individuella position och image vilket leder till ett ökat ansvarstagande till hela 

gruppen av aktörer. Slutligen kan detta utveckla samarbetet till en sådan nivå att 

parterna uppträder och handlar enhetligt. Detta har utkristalliserat sig dels efter de 

beskrivningar som gjorts utifrån bankerna själva men också vid deras 

överensstämmande svar vid intervjutillfällena, vilket enligt Richard C. Pees et al. 

(2009) beror på att det nu existerar en överordnad uppfattning över den erfarenhet, 

kunskap och betydelse deras gemensamma existens har. Genom detta får 

informationsutbytet som resurs en högre och viktigare betydelse för det lyckade 

samarbetet. 

7.1.5 Medvetenhetens inverkan på det sociala utbytet 

Tidigare har vi presenterat att balanseringen mellan att parter inte kan komma 

tillräckligt nära varandra i en relation till att de till motsats mot detta kan skapa alltför 

nära och personliga relationer i ett samspel, är en viktig aspekt att hantera inom 

samarbetet. Precis som Langfred (2000) säger kan alltför ett enskilt utförande skapa 

effektivitetsbrister. Medvetandet har visat sig vara betydande i det sociala 

resursutbytet, framför allt i och med de fördelar den autonoma gruppens 

självständighet ger. Montaro och Coleman (2000) menar att det kollektiva 

medvetandet därför ligger just i förbindelsen mellan de involverade människorna som 
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genererar metoder för engagemang, förståelse och reflektion. De sociala resurserna 

som blir sammanförda från de olika bankerna innehållandes olika kunskap och 

erfarenhet gör den nya autonoma gruppen till något eget-utvecklat enligt Richard C. 

Pees (2009) et al. därför att individerna själva utvecklar den kultur och struktur samt 

de ritualer som krävs för att nå framgång. Detta har bland annat visat sig genom en 

reducerad blyghet och ökad benägenhet att gå rakt på sak. Den sociala medvetenheten 

kan vi därför se som ett delsystem för att de olika parterna ska kunna ha möjlighet till 

att komma samman som ett kollektiv och överensstämmande enhet.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Medvetenhet modererar informations- och sociala utbytet 

7.2 Om makt och kontroll leder till ett ömsesidigt beroende 

7.2.1 Kontroll 

Då vissa organisationer har skiftande resurser skapar det, enligt Gulati et al. (2011) 

fördelar för vissa parter gentemot andra parter inom samarbetet. Nordea som är en av 

de större bankerna anser sig ha bidragit med mer resurser än de flesta andra bankerna. 

Det har därför uppstått en viss snedfördelning av resursbidragandet. När möjligheten 

dykt upp inom samarbetet har Nordea tagit vara på den genom att erbjuda sina 

tjänster. I gengäld anser de ha fått mer kontroll över interaktionsprocessen och har 

därmed haft mer att säga till om. Detta handlar dock inte om den maktdefinition som 

Gadde & Håkansson (1993) beskriver, där en aktör får en annan aktör att utföra 



	  

	  	   	   51	  
	  

handlingar som den annars inte skulle göra. De större bankernas kontrollsituation går 

mer i linje med Lukes (2005) beskrivning av maktbegreppet där han separerar 

begreppen makt och influera. Det tidigare maktuttrycket osar konflikt och det är enligt 

bankerna något som inte direkt uppkommit. Istället antyder han precis som i 

bankernas fall att individer eller grupper snarare influerar varandra istället för att 

utöva makt över varandra. Därmed kan de större bankernas resursbidragande handla 

om en sorts inflytande över samarbetet istället för ren kontroll över besluten som 

fattas.  

De banker som inte tillhör de allra största bankerna inom samarbetet är medvetna om 

denna ökade kontroll, men menar att detta inte har någon betydelse för samarbetet. 

Det uppstår därför vissa meningsskiljaktigheter mellan de inblandade bankerna om 

huruvida deras inflytande påverkar samarbetet. I samarbetet kring Swish är det 

resultatet av den slutgiltiga produkten som är det viktiga, därför spelar inte sådana 

aspekter in utan går det bra för en bank gynnar det alla banker inom samarbetet. 

Därmed blir de större bankernas innehav av ökad kontroll obetydlig för den slutgiltiga 

produkten. Den ökade kontrollen skapar som Gulati et al. (2011) säger en fördel, men 

den gäller endast för dem själva och har därför ingen betydelse för produkten i ett 

längre perspektiv. Eller kan det vara på det viset att de mindre bankerna undanhållit 

sitt missnöje kring kontrollen de större bankerna innehar och anser att de egentligen 

vill ha ett större inflytande över samarbetet än vad de har idag.  

7.2.2 Beroende  

Enligt Katila et al. (2008) är små företag speciellt utsatta för problemet av att vara 

beroende av de större företagen inom ett samarbete. Enligt Ritala (2012) måste 

aktörer utnyttja andra parters resurser för att lyckas med teknologisk utveckling och 

för att skapa nya marknader. Bankerna påstår att deras bidragande av resurser i form 

av kunskap och kompetens varit en viktig grund för samarbetet. Det råder dock delade 

meningar kring huruvida de var för sig skulle kunna utveckla denna typ av produkt, 

med tanke på de resurser som de förfogar över. Den produkt som utvecklats idag är 

trots allt beroende av alla involverade banker och ju fler de blir i framtiden, desto 

bättre blir produkten. Därmed skulle de enskilt inte kunna ta fram denna typ av 

produkt, just för att de är ömsesidigt beroende av varandra. Dock har det visat sig 

krävas mer än bara resurser i from av kunskap och kompetens för att nå framgång 

med denna produkt. Därför är resursbidragandet en viktig men inte den mest 
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fundamentala anledningen till deras beroende av varandra. Utifrån det empiriska 

materialet visade det sig att samarbetet var beroende av varje aktörs kundstock. Den 

nyetablerade gruppen visade sig vara beroende av varandra på grund av den totala 

kundmängd de tillsammans kunde få ihop. Ett stort antal kunder ansågs vara ett måste 

för att få en så bra produkt som möjligt. 

Eftersom bankerna var tvungna att gå samman för utvecklingen av Swish, var en 

bidragande del till detta beroende deras enskilda resursinnehav. En annan viktig del 

var den kundomfattning de tillsammans kunde generera. Det blir dessutom viktigt att 

ta hänsyn till vad den oberoende Swish-gruppen tillsammans genererat. Då handlar 

det inte om regler, åtgärder och produkter, utan något annat, något större. Håkansson 

och Snehota (1995) menar att det går att se själva interaktionen mellan aktörerna som 

en bidragande resurs. I och med att dessa sex konkurrenter gått ihop gör deras faktiska 

närvaro till en egen bidragande resurs. Därför kan deras faktiska uppslutning vara just 

detta något större och därmed vara den viktigaste beståndsdelen som bidrar till det 

positiva och lyckade samarbete.  
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8. Slutsats 
 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att presenteras och studiens problemfråga att 

besvaras. Här presenteras även studiens teoretiska samt praktiska bidrag. 

 

8.1 Resursutbytenas inverkan på ett lyckat samarbete 
Informationsutbytet 

Inom bankernas lyckade samarbete har informationsutbytet varierat i olika stadier 

under utvecklingsprocessen. Detta kan ses som en strategi då de har velat undvika att 

överlämna fel, hemlig och intern information för att skada deras egna verksamheter. 

Inom samarbetet har det även varit viktigt att delge lika mycket information till alla 

parter för att göra alla parter medvetna om centrala händelser.  

Sociala utbytet  

Inom bankernas lyckade samarbete har antalet involverande personer visat sig vara av 

olika stor vikt inom skilda faser under utvecklingsprocessen. Olika faser i processen 

kräver olika typer av kompetens, vilket har styrt antalet involverande individer. 

Personliga relationer inom samarbetet är av en bra och professionell karaktär. Detta 

gör att risker som tillbakadragenhet, blyghet och ställandet av för låga krav reduceras. 

Konflikter som uppstått har blivit befordrade till en mellanliggande aktör så kallad 

styrgrupp för att på lättaste och effektivaste sätt lösa detta och slippa komplikationer.  

Finansiella utbytet  

Inom bankernas lyckade samarbete har en jämn finansiell uppdelning gjorts. Detta har 

bidragit till en bättre samhörighet och till en gemenskap om att de gör detta 

tillsammans. 

Produkt- och tjänstutbytet  

Inom bankernas lyckade samarbete har inga produkter eller tjänster utbytts. Produkt 

och tjänst utbytet ses därmed inte som en grund för relationens lyckade uppkomst 

mellan bankerna.  
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8.2 Inflytelserik medvetenhet och nödvändig närvaro leder till lyckat 

samarbete 
Bankerna har skapat en autonom grupp fristående från deras ursprungliga 

verksamheter och inom denna grupp har bankerna kunnat särskilja mellan samarbete 

och konkurrens. Denna upptäckt går i linje med vad Bengtsson & Kock (2000) 

skildrar om detta fenomen.  

Medvetenhetens betydelse för samarbetet, utifrån resursbegreppen, är att den fungerar 

som en modererande faktor till informationsutbytet samt det sociala utbytet. 

Slutsatsen som kan dras utifrån medvetenhetens närvaro är att dessa två typer av 

resursutbyten blir mer inflytelserika över coopetition-situationen och därmed också 

högst nödvändiga för de deltagande bankerna, samtidigt som det blir en 

gränsöverskridande funktion att utnyttja vilket då kommer underlätta för alla parter, 

stora som små.  

Makt och kontroll är något som inte visat sig existera inom detta samarbete trots 

parternas beroende av varandras resurser och den ojämna resursfördelningen. 

Bankernas situation går mer i linje med Lukes (2005) definition av makt där han 

lyfter fram begreppet influera. Bankernas resursbidragande handlar om att influera 

varandra och inte om att utöva makt och kontroll. Att bankerna har varit beroende av 

varandras resurser och att makt och kontroll inte utövats, utan en annan typ av 

influerande, har bidragit till det lyckade samarbetet. Bankernas närvaro har 

möjliggjort nödvändiga resursutbyten samt att makten och kontrollens frånvaro skapat 

en gemenskap och en känsla över att de hjälper varandra och gör detta tillsammans. 

Sammanfattningsvis går det att fastslå att de fyra resursutbytena inte enkom har en 

inverkan på ett lyckat coopetition utan kan snarare ses som en bidragande 

förutsättning eller verktyg. Den autonoma sammansättningen, medvetenheten och 

influens har alla visat sig vara viktiga faktorer för att uppnå ett lyckat samarbete 

mellan konkurrenter. Utifrån studiens resultat kan faktorn medvetenhet bifogas som 

en ”extra” faktor mellan information- och det sociala resursutbytet. Där finns faktorn 

med och inverkar samt gynnar ett lyckat samarbete mellan konkurrenter.  
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9. Förslag till vidare forskning  
 

Efter att ha genomfört denna studie har det dykt upp flera intressanta aspekter och 

punkter för ytterligare forskning inom just detta område. För att skapa teknisk 

utveckling och innovation krävs det en samordning av fler aktörers resurser vilket har 

pressat ihop Sveriges konkurrerande banker till ett samarbete för att skapa produkten 

Swish. Denna konstellation har visats sig inte vara unik utan Sveriges konkurrerande 

teleoperatörer har också gått ihop i ett samarbete och skapat den likartade produkten, 

WyWallet. En intressant aspekt kan därför bli att jämföra samarbetet mellan bankerna 

och samarbetet mellan teleoperatörerna. Hur ter sig samarbetet olika utifrån de olika 

branscherna eller uppstår det ens några skillnader? Vad gör bankerna som inte 

teleoperatörer gör och vice versa? Det kan även bli intressant att se om den autonoma 

grupp som skapats fristående från bankernas ursprungliga verksamheter även uppstått 

och konstruerats i och med teleoperatörernas samarbete.   

Studiens urval begränsades till tre utav sex banker som ingår i samarbetet om Swish. 

Respondenternas svar blev relativt lika och det skulle vara intressant att se om 

resultaten blev desamma om man istället tog med alla sex banker i beaktning. De 

valda bankerna var de tre största inom samarbetet, det skulle därför vara intressant att 

se de mindre bankernas syn på detta. Den bild som erhållits utifrån denna studie 

kommer möjligen att förändras om man tar hänsyn till de mindre bankernas åsikter 

och uppfattningar.  

Bankerna inom denna autonoma grupp är beroende av varandra för att kunna skapa 

denna framgångsrika produkt. De är dock även i behov av externa aktörer. Det kan 

därför bli intressant att studera den autonoma gruppen utifrån ett makroperspektiv och 

därmed skapa ett nätverk av de innefattande relationer som uppstått. Här skulle man 

kunna ta hjälp av Håkansson (1982)´s nätverksmodell. 
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Respondent Handelsbanken, Produktägare, Enskild intervju, 2013-04-18 
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Bilagor 

 

Intervjufrågor 

Inledningsfrågor 

• Vad innehar du för position i företaget?  

• Hur länge har du jobbat inom denna bransch? 

• Hur kommer det sig att du antog dig denna tjänst? 

Samarbetet mellan bankerna kring Swish 

• Vad är det ni samarbetar ni om och vad är orsaken till etablerandet av Swish? 

• Ni är i grund och botten konkurrenter, på vilket sätt har detta påverkat 

utformningen och samarbetet kring Swish?  

• Vad har er bank för mål med denna etablering?  

• Produkten är standardiserad men ni utvecklar er egen utformning av den på 

respektive bank, på vilket sätt har den egna utformningen påverkats av 

samspelet med de andra bankerna? Har ni fått igenom de önskemål som ni 

velat?  

• Hur ser samarbetsprocessen ut? Är det 100 % samarbete eller uppstår det 

konkurrenstillfällen?   

• Denna tjänst kommer att börja kosta för konsumenterna 1 juli. Hur kommer 

detta att påverka samarbetet mellan er o bank A och mellan er o bank B? 

• Vad anser du som viktigt för att kunna etablera ett bra samarbete? 

Resurser 

(För att kunna genomföra olika aktiviteter krävs resurser. Vi ser resurser som 

arbetskraft, anläggning, utrustning, kunskap och finansiella medel. Resurser innefattar 

de förutsättningar som ni har, vilket ni sedan kan bidra med till samarbetet. Vi 

kommer nedan att gå djupare in på varje kategori vilket innefattar utbyten kring 

information, socialt, finansiellt samt produkt/tjänst) 

• Skulle det finnas möjlighet att etablera Swish utan det samarbete ni idag har 

med de andra bankerna?  



	  

	  	   	   	  
	  

• Anser ni er ha all kunskap som krävs för att etablera denna produkt? Eller 

finns det resurser hos er som måste kompletteras med resurser från bank A och 

bank B? Vilka?   

• Finns det ytterligare aktörer förutom bankerna som bidragit med 

kompletterande resurser till denna etablering?  

Informationsutbyte 

(Denna kategori berör information om teknologi, ekonomi samt organisation) 

• Hur utförs utbyte av information mellan dig och de andra bankerna? 

• Anser du förmedla samma information till bank A och bank B?  

Socialt utbyte 

(Känslor och personliga relationer har en inverkan på utvecklandet av 
affärsrelationer.) 

• Hur många personer i er organisation har kontakt med Swish? 

• Hur ser din relation ut med de produktansvariga på bank A resp. bank B?  

• Har det under samarbetet uppstått konflikter mellan er o bank A resp. er o 

bank B?  

Finansiellt utbyte 

(Dessa kan exempelvis innefatta transaktioner mellan företag, betalningar och lån) 

• Vilka finansiella medel utbyts med de andra bankerna kring Swish?  

• Skapar detta samarbete om Swish eventuella kostnader för er som bank mellan 

bank A resp. bank B?  

Produkt/tjänst utbyte 

• Sker det några utbyten av produkter och tjänster mellan er o bank A resp. er o 
bank B i samarbetet kring Swish? Om JA, vilka?  
 

• Kan etableringen av Swish medföra en viss osäkerhet hos er? (kring samarbete, 
kostnader, utformning)  

 

 


