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Samamnfattning 

Titel: Strategiskt samarbete. En studie av hur och varför Kungliga Djurgårdens intressenter 

samarbetar 

Författare: Richard Bauer 

Handledare: Leif Marcusson 

Examinator: Frederic Bill 

Kurs: 17HT-2FE95E-Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat) 15hp 

Syfte och forskningsfrågor 

Studien syftar till att skapa förståelse för de orsakslogiska faktorer som skapar, upprätthåller 

samt utvecklar samarbete mellan intressenter. 

Genom att låta informanterna ge sin syn på samarbete kan de orsakslogiska faktorer som stödjer 

samarbetsprocessen och skapar samarbete identifieras, analyseras och diskuteras. 

Huvudfrågeställning: 

1. Hur och varför samarbetar KDI strategiskt? 

Delfrågeställningar: 

1.1. Vilka former av samarbete finns? 

1.2. Vilka drivkrafter finns för det strategiska samarbetet? 

1.3. Vad minskar drivkrafterna i samarbetet? 

Metod 

Kvalitativ forskningsmetod med en deduktiv ansats. Det empiriska materialet producerades 

genom semistrukturerade intervjuer. Informanterna är chefer för offentliga och privata 

verksamheter inom besöksnäringen på Djurgården i Stockholm. Varje informant intervjuades 

personligen. 

Slutsatser 

Ur studiens samlade data framkommer att samarbete är en underskattad möjlighet som kan 

skapa betydande värde. Samarbete sker ofta av en tillfällighet men kan också omvandlas till en 

process vilken systematiskt startas, utvecklas och levererar värde. Det som hindrar är när det 

saknas förtroende för andra intressenter och för att samarbetsprocesen kan levererera större 

värde för interessenterna än summan av vad de enskilt kan producera.  
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1 Inledning  

I den mänskliga naturen finns en drivkraft att pröva, lära och utvecklas. Det framgår av vår 

historia hur människan genom att pröva innovativa tankar och omsätta dem i olika former av 

handling skapat allt högre former av utveckling och värde åt sig själv och åt samhället. I vår 

samtid anses den avgörande faktorn oftast vara kapital och att generera avkastning på kapital 

till ägarna av ett företag (Freeman et al., 2007; Covey, 2011; Latour, 2005). Det rådande 

perspektivet är att tillgången på kapital avgör om en investering och efterföljande avkastning 

kan äga rum eller inte. Förvisso har kapitalet en avgörande betydelse men det finns samtidigt 

betydande potential att utveckla genom att investera i och kombinera mänskliga resurser och 

på så sätt generera utveckling och som en följd nya värderingar. En potential som ofta förbises 

om människan inte ser ett sådant samarbete som en effektiv värdeskapande investering utan 

istället endast som en fördelning av arbete eller kanske information. Genom att undersöka 

drivkrafterna för samarbete och generera kunskap om hur de verkar kan det bidra till att fler 

innovativa samarbeten uppstår och som en följd ökat värde för samhällets intressenter.  

Kapitlet innehåller: 1.1 Besöksnäringen på Djurgården, 1.2 Östersjöns skatter, 1.3 Samarbete 

inom besöksnäringen, 1.4 Min bevekelsegrund 

1.1 Besöksnäringen på Djurgården 

I Stockholm i allmänhet och på Djurgården i synnerhet investeras just nu stora summor i nya 

turistattraktioner. Inom de närmaste tre till fem åren finns planer på investeringar värda två 

miljarder kronor i exempelvis Skansen, Liljevalchs, Nordiska museet, Vasamuseet, Gröna 

Lund, Cirkus med flera attraktioner, framhåller Camilla Zedendahl, vd för KDI (Kungliga 

Djurgårdens Intressenter (KDI, 2017). Många människor besöker Stockholm och 15 miljoner 

kommer årligen till djurgården (KDI, 2017) men det kan ändå vara utmanande för en aktör i 

huvudstaden att nå fram och motivera besökarna att välja just den attraktion man erbjuder. Det 

är lätt att ett nytt besöksmål försvinner som ytterligare ”en droppe i havet”. Trots den tuffa 

konkurrensen har intressenterna på Djurgården organiserat sig och samarbetar genom KDI för 

gemensam framgång. 

1.2 Östersjöns skatter 

Projektet ÖS (Östersjöns Skatter – marinarkeologiskt museum) syftar till att skapa en maritim 

året runt-attraktion i absolut världsklass i Galärvarvsområdet på Djurgården i Stockholm.  
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Projektet ägs av SMM (Statens Maritima Museer) som är en av de centrala museimyndigheter 

som finns i Sverige. Den planerade museiarenan ska visa det maritima kulturarv som döljer sig 

under Östersjöns yta (SMM, direktiv ÖS, 2017a).  

Valet av Galärvarvet motiveras av att SMM redan disponerar befintliga och lämpliga lokaler i 

Båthall 2. Genom den direkta närheten till VM (Vasamuseet) och den kontextuella kopplingen 

till SM (Sjöhistoriska Museet) på Gärdet skapas en naturlig koppling och bakgrund till denna 

världsattraktion. Närheten till vattnet, till den nya attraktionen Vikingaliv och till Skansens 

Baltic Sea Science Center är också viktig. Genom det centrala och naturliga läget för det dolda 

kulturarvet under ytan bidrar projektet till att påtagligt förstärka attraktionskraften i området 

(SMM, projektplan ÖS, 2017b). 

1.3 Samarbete inom besöksnäringen 

Projektet har en strategi av samarbete. Projektet ÖS påverkar och påverkas av intressenter i 

omvärlden. Intressenterna kan motiveras att delta i projektet genom att ÖS följer en princip av 

ömsesidighet: en vinna-vinnaattityd. Projektet kan nå målen och skapa långsiktiga effekter – 

gemensamt med intressenter – interna såväl som externa. En särskilt viktig intressentgrupp är 

KDI som hålls samman av en vd. Det finns en strategisk plan, en verksamhetsplan, en idé för 

ett varumärke och en struktur för möten. De viktigaste cheferna inom föreningen deltar i det 

gemensamma arbetet. KDI har medlemmar på hela Djurgården men också norr om 

Djurgårdkanalen på Gärdet där Sjöhistoriska- och Tekniska museet finns. Många byggnader, 

ytor och funktioner förvaltas av KDF (Kungliga Djurgårdsförvaltningen). Enligt KDI:s vd 

medför det att verksamheten på Djurgården ligger lite på sidan av Stockholms stads strategiska 

processer och det gör att föreningen behöver en gemensam röst för långsiktiga 

utvecklingsfrågor. Därutöver sker ett visst samarbete mellan intressenterna, exempelvis 

samordning och produktutveckling. 

1.4 Författarens bevekelsegrund och roll 

Jag har haft den stora förmånen att arbeta på många olika platser och med olika saker i väldigt 

varierande miljöer – som till exempel djupdykare i Marinen, vd för ett säljbolag i USA, 

näringslivschef i en kommun och museichef för Marinmuseum.  

Vid ett tillfälle var uppdraget att vara dykeriansvarig för en vrakletarexpedition. Mot alla odds 

och med små resurser lyckades expeditionen navigera ett relativt stort fartyg över Östersjön 

med handkompasser för att därefter hitta Hedvig Elisabeth Charlotta, ett av Chapmans 
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linjeskepp. Generalamiral Chapman var en banbrytande skeppsbyggare, ingenjör och författare 

i 17-hundratalets Sverige (Harris, 1998). Liknande sökuppdrag och expeditioner brukar annars 

ta många år i anspråk och kräva stora resurser. 

Resultatet av de projekt jag deltagit i har varierat och ger anledning att reflektera över orsak 

och verkan.  Ibland har det nog varit slumpen, andra gånger kompetensen som fällt utslaget, 

kapital kan också påverka, liksom givetvis hårt arbete. Men det som förefaller vara en röd tråd 

är insikten om att ensam inte är stark. Det är snarare förmågan att anpassa sig till nya 

omständigheter och skapa förtroendefulla samarbeten som skapar styrka och nya lösningar för 

att nå mål på 2000-talet. Det är också något som Freeman et al., (2007) framhåller genom sin 

intressentteori.  

Något som därför förbryllar mig är varför intressenter inte väljer att konsekvent samarbeta, 

varför de inte lägger sig vinn om att systematiskt skapa allianser, kombinera och komplettera 

personer och organisationer. Istället verkar samarbete ofta stanna vid en idealistisk idé, en social 

plikt, snarare än något som tas på fullt allvar för att nå mål.  

Istället kan det finnas en onödig konkurrens mellan aktörer som verkar ha sin grund i en 

föreställning om att för att vinna så måste samtidigt någon annan förlora. Det räcker inte med 

ett dokumenterat bra resultat vilket Axelrod (1984) framhåller. Människan ska helst överträffa, 

besegra och lyckas bättre än de andra för att känna att hon till fullo lyckats.  

Ovanstående perspektiv har också analyserats och beskrivits av managementforskaren Covey 

(2003). Han framhåller att det finns en vinna-vinnaattityd, visar hur det leder till synergi mellan 

intressenter och exemplifierar hur processen kan se ut när intressenter faktiskt vinner 

tillsammans (Covey, 2003).  

Den här studien har sina rötter närmare tio år tillbaka i tiden. Då, under min tid som chef för 

Marinmuseum i Karlskrona, lyckades vi genomföra ett projekt som till sist resulterade i 

byggandet av en ubåtshall för 150 miljoner kronor (Bauer, 2017). Med mig till projektet hade 

jag en strategi för vinna-vinnasamarbete och synergi inspirerad av Covey (2011). 

Projektet hade i början inte någon särskild projektägare, finansiär eller något direktiv. Vad var 

det egentligen som gjorde att det ändå lyckades? Lite tur förstås, innovativt samarbete och en 

del skicklighet ingick i mixen. Organisationer och individer samarbetade fram lösningar som 

gjorde att en riktigt galen och osannolik idé kunde bli verklighet. Så var det med Vasaskeppet 

också. I ett annat scenario kan alla resurser finnas på plats men avsaknaden av samarbete gör 

att resultatet inte blir vad det kunde ha blivit. Varje symfoniorkester är ett exempel på mänsklig 
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synergi. Den musik som skapas av orkestern är större en summan av vad varje enskild musiker 

kan skapa på egen hand. I idrotten ser vi exempel på lag som trots en sämre spelartrupp ändå 

besegrar det på pappret överlägsna laget. 

Effekten av samarbete fascinerade och motiverade mig till att skriva en rapport (Bauer, 2017) 

om framgångsfaktorerna i projektet ubåtshallen. En av de viktigaste slutsatserna var att en 

vinna-vinnaattityd i kombination med ett systematiskt och innovativt sökande efter samarbeten 

har potential att generera mycket stark värdeproduktion – även kapitalvärden. I det här 

sammanhanget fick jag också insikt om fler teorier som undersöker nätverk, aktiviteter och 

nyskapande värdeproduktion. 

Nu när jag står inför ett nytt uppdrag som projektchef för ÖS vill jag undersöka orsak, verkan 

och resultat av samarbete i projektets intressentsfär. Närmast och naturligast är att undersöka 

KDI:s strategiska samarbete. 

1.5 Problemdiskussion  

Det är former av samarbete som ska undersökas och en utvecklad form är synergistisk och 

strategiskt samarbete som i projektet ubåtshallen (Bauer, 2017). Andra former kan till exempel 

vara: sammanföra verksamheter, fördela arbetet, informera varandra, undvika missförstånd 

eller att göra gemensam sak i ett ärende (Lindberg, 2009). Listan av samarbetsvariationer kan 

göras lång och vara högst varierande. 

Det är ett problem om möjligheterna med samarbete underskattas eller inte uppmärksammas 

alls. Samarbete är en motor för tillväxt. För att systematiskt uppmärksamma möjligheterna med 

samarbete behövs mer kunskap på området. 

Det finns framgångsrika internationella- och lokala samarbetsformer som inom KDI. Om 

intressenterna inte ser värdet och möjligheten med synergistiskt samarbete och andra former av 

samarbete används inte intressenternas fulla potential för att generera enskilt och gemensamt 

värde – även kapital. Det kan vara så att okunskap och gamla vanor hindrar effektiva 

samarbetet. 

Synergi är en tillväxt som kan genereras genom resurser som redan finns där och inte behöver 

vara kapitalberoende, men som inte alltid används. Kravet på bättre resultat finns däremot 

nästan överallt men kommer inte alltid med ett tillskott av kapital (Covey, 2003). 

Det strategiska förhållningssättet att systematiskt uppmärksamma möjligheterna med 

samarbete och som grund för det inneha en vinna-vinnaattityd är nödvändigt för att lyckas med 
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samarbete framhåller (Covey, 2003). Hans teorier och tankar knyter ihop intressenters 

gemensamma intressen och möjligheter. Syftet med att uppmärksamma intressenter och hitta 

ömsesidiga lösningar för att generera hållbar värdeproduktion framhålls även av Freeman et al., 

(2007) genom intressentteorin. Vad som krävs för att samarbete ska uppstå och bestå berörs 

inte särskilt mycket i intressentteorin men det berörs istället i synergiteorin (Covey, 2011) och 

båda förmedlar betydande kunskaper i området samarbete mellan intressenter 

Även andra forskare framhåller genom teorier ömsesidigheten mellan intressenter och beskriver 

en effektiv form av värdeproduktion som det tredje alternativet, som till exempel aktivitetsteori 

(Engeström, 2005). Det tredje alternativet uppstår när intressenter samarbetar innovativt 

(Covey, 2011), intressenterna i ett nätverk (Freeman et al., 2007) är aktiva och motiverade att 

hitta nya former för att samarbeta. Även Maslow (1998) beskriver det tredje alternativet som 

en utvecklad form av mänskligt samarbete som infaller i de övre delarna av hans välkända 

pyramid av drivkrafter som stödjer mänsklig aktivitet.  

För att det tredje alternativet ska kunna utvecklas behövs nätverk som samlar intressenterna och 

ger möjlighet till att koppla ihop idéer och handling. I nätverken är intressenter aktiva och det 

kan uppstå planerade och oplanerade samarbetsaktiviteter som sedan kan generera en 

värdeproduktion (Engeström, 2005). Intressenter och ting rör sig i nätverk och hittar kopplingar 

(Latour, 2005). För rörelse krävs bränsle även i sociala nätverk – i det här fallet är bränslet 

motivation (Mazlow, 1998; Vroom, 1995). Vad som skapar motivation till samarbete mellan 

intressenter i nätverk är därför en betydande faktor bakom det tredje alternativet. 

För att någon form av det tredje alternativet eller annat samarbete ska kunna uppstå och syftet 

med intressentteori – att producera värde – ska kunna ske (Freeman et al, 2007), framstår ett 

antal interagerande faktorer som betydande:  

1. Det behövs motivation för att samarbete ska kunna uppstå och utvecklas. Om vinna-

vinnaattityden (Covey, 2003) finns bland intressenter motiverar (Maslow, 1995) det allt fler 

intressenter och skapar även en valens. Med valens menas att värdet är angeläget för 

intressenten (Vroom, 1998). 

2. Det behövs kunskap om hur samarbete fungerar och vilka olika former som kan skapas och 

att betydande värden – även kapital – kan genereras. Det finns en mångfald av 

samarbetsformer (Lindberg, 2009; Covey, 2003; Freeman et al., 2007). 

Härunder finns några exempel som jag har konstruerat som en grund för uppsatsens 

diskussion: 
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- 1S (Samarbete) – där arbetet delas upp och vi gör varsin del: 1+1=2. 

- 2S (Strategiskt Samarbete) – där vi samarbetar för att lösa strategiska utmaningar: 

1+1=3. 

- 3S (Strategisk Synergistisk Samarbete) – där det finns ett innovativt samarbete som 

skapar nya lösningar, expanderar verksamheten inte bara löser uppdrag eller delar upp 

arbetet: 1+1=∞.  

 

3. Det behövs förtroende mellan intressenterna för att de ska vara motiverade till samarbete. 

Förtroende och ömsesidighet som en förutsättning för mänskligt samarbete (Covey, 2011). 

Ingen relation kan vara långsiktigt hållbar utan förtroende framhåller även Freeman et al., 

(2007). En följdfråga är vad som krävs för att bygga ett samarbetssystem som innehåller 

förtroende mellan intressenterna.  

4. Det behövs en vinna-vinnaattityd som innebär att intressenterna undersöker och medvetet 

hittar samarbeten där inte bara de egna intressena styr. Möjligheten att bejaka många 

intressenters mål, skapa gemensamt värde och göra affärer i nätverk av förtroendefulla 

relationer är hållbart och långsiktigt lönsamt (Freeman et al., 2007).  

5. Det behövs kommunikation, möten och diskussion om de gemensamma målen och hur de 

kan nås. Utan kommunikation och handling för att visa att intressenterna vill göra sin del 

av samarbetet kan det inte finas förtroende och då väljer intressenterna att inte samarbeta 

framhålls i spelteori (Axelrod, 1984) 

6. Trots en hård konkurrens i affärssammanhang behöver intressenterna se att samarbetet lönar 

sig – mer än att inte samarbeta (Freeman et al., 2007). Att intressenterna ser ett resultat som 

är angeläget för dem är betydande för valens (Vroom, 1998) som i sin tur genererar mer 

motivation och därmed ett starkare samarbete. 

7. Det behövs en ömsesidighet mellan investeringar och handling. Om några intressenter 

under en längre tid ensamma satsar kapital och andra resurser utan att några av 

intressenterna i nätverket gör sin del påverkar det förtroendet och motivationen till 

samarbete urholkas (Axelrod, 1984; Covey, 2003). 

Det kan istället för någon av de 3S jag formulerat härovan vara så att samarbete ses som en 

skenmanöver bakom vilka andra motiv än ömsesidighet gömmer sig (Axelrod, 1984). 

Om alla delar eller några delar inte finns på plats riskerar intressenterna att inte utveckla goda 

samarbeten och på det sättet bli mindre effektiva och gå miste om betydande värden.  
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Kortsiktiga strategier som främst tar hänsyn till ägarnas intresse av snabb kapitalvinst utan att 

ta hänsyn till andra intressenter (Covey, 2003; Freeman et al., 2007) är ett förhållningssätt som 

hindrar gemensamt värdeskapande. Som grund finns en föreställning om att det är effektivast 

för att producera resultat och att det är så framgångsrika affärer bör och ska bedrivas. Det är ett 

väl rotat postindustriellt perspektiv som ännu lever kvar framhåller (Freeman et al., 2007).  

Bristande samarbete kan betraktas som ett effektivitetsproblem. Det kan bli följden om 

samhälleliga aktörer främst ser samarbete som en social plikt, eller en utopisk idé utan större 

verkan – något man måste göra för att hålla sig på god fot med andra snarare än en strategisk 

metod för ökad gemensam värdeproduktion (Freeman et al., 20017).  

Att samarbete kan generera ömsesidiga fördelar och att utebliven tilltro till samarbete kan leda 

till att alla parter på sikt går miste om betydande värden, kan illustreras av Fångarnas dilemma 

(Axelrod, 1984).  

Ibland är situationen emellertid ställd på sin spets och då tillfaller vinsten antingen den ena eller 

den andra. Likväl vill jag påstå att samhället missar många chanser till stora mervärden, även 

kapitalvärden, eftersom intressenter inte tror på och därför inte söker samarbetslösningar.  

1.6 Värde 

En vetenskaplig undersökning syftar till att generera ny kunskap, men kan också bidra 

producera praktiska eller teoretiska värden till nytta för det omgivande samhället. Genom den 

här undersökningen vill jag skapa värde inom främst tre områden: 

1. Förklara hur och varför KDI:s chefer samarbetar och på vilket sätt det kan gynna 

projektet ÖS, men också andra projekt eller idéer på Djurgården och liknande besökstäta 

områden. Det kan bidra till att motivera KDI:s intressenter att bevara och utveckla 

samarbetet. Praktikernas nytta och vikten av är ett betydande värde (Bryman & Bell, 

2011). 

2. För andra projekt i andra sammanhang kan det finnas ett generellt värde i att förstå hur 

olika samarbetsformer och -strategier kan utformas och utvecklas, låt vara på ett mer 

övergripande och allmänorienterande plan. 

3. Kultursektorn och särskilt det marinarkeologiska området är – ur socioekonomiskt och 

managementperspektiv – ett specialiserat och ovanligt undersökningsområde. 

Kunskapsperspektiv kan genereras som har möjlighet att berika den vetenskapliga 

teoribildningen.  
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1.7 Syfte 

Studien syftar till att skapa förståelse för de orsakslogiska faktorer som skapar, upprätthåller 

samt utvecklar samarbete mellan intressenter. 

1.8 Forskningsfrågor 

Genom att låta informanterna ge sin syn på samarbete kan de orsakslogiska faktorer som stödjer 

samarbetsprocessen och skapar samarbete identifieras, analyseras och diskuteras. 

Min huvudfrågeställning är: 

1. Hur och varför samarbetar KDI strategiskt? 

Mina delfrågeställningar är: 

1.1. Vilka former av samarbete finns? 

1.2. Vilka drivkrafter finns för det strategiska samarbetet? 

1.3. Vad minskar drivkrafterna i samarbetet? 

1.9 Avgränsning 

Studien är geografiskt avgränsad till centrala Stockholms och Djurgårdens aktörer inom ramen 

för organisationen KDI. Den är kontextuellt avgränsad till att handla om besöksnäring och hur 

KDI:s chefer samarbetar. Tidsmässigt är studien avgränsad till hösten 2017, då datainsamlingen 

sker. Den teoretiska ramen i uppsatsen utgörs av spel-, intressent- och synergiteori.  
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2 Metod  

I kapitlet presenteras vilka ställningstagande och vägval som har gjorts bland den 

företagsekonomiska forskningsfilosofins möjligheter, exempelvis tillvägagångsättet med val av 

forskningsstrategi och -design.  

Företagsekonomisk forskning är normstyrt, underkastat professionella institutioners granskning 

och format under hundratals år av det internationella akademiska samfundet (David & Sutton, 

2011). Det behövs å ena sidan en ordning för att kvalitetssäkra forskningen och å andra sidan 

behövs samtidigt en öppenhet, en flexibilitet och ett ifrågasättande för att generera ny kunskap 

(Bryman & Bell, 2011). Den här studien ska främst ta fasta på det regelstyrda förhållningssättet 

men också inta en viss tolkande och konstruerande hållning. Metod är frågan om att välja teknik 

för att samla in och bearbeta information (Bryman & Bell, 2011). Det börjar med att välja 

strategi: ett kvalitativt eller kvantitativt angreppssätt. Forskningsdesign erbjuder en uppsjö 

möjligheter, exempelvis: fallstudie, experimentell, tvärsnitts och olika former av etnologi 

(David & Sutton, 2011).  

Därefter kommer studiens design: formerna för datainsamling och bearbetning med olika 

metoder, exempelvis genom enkäter, intervjuer, dokumentsökning och olika former av 

observation.  

Med idealiska förhållanden kunde den här undersökningen använt fler metodmöjligheter och 

angreppssätt för att generera och analysera data: en kombination av enkäter, intervjuer och en 

deltagande observation över en längre period hade stärkt studiens syfte och värde. Men, som så 

ofta är resurserna begränsade och val är nödvändiga att göra av principiella såväl som praktiska.  

2.1 Begreppens betydelse 

Det förekommer en variation av begrepp i de valda teorierna. Härefter beskrivs därför begrepp 

som används i allmänna sammanhang såväl som teoriernas begrepp och hur de förhåller sig till 

varandra. Begrepp har betydelse för kvalitativ forskning. I kapitlet: Empiri, analys och 

diskussion har begreppen omformats till faktorer med underliggande delfaktorer. Forskaren kan 

tolka begrepp och sedan beskriva en verklighet genom att undersöka de begrepp som används 

av informanterna som i studiens kontext. Det gäller att vara noggrann med vad som menas med 

olika begrepp och förklara de som figurerar i området (Lindberg, 2009).  

Läsaren får då en begreppsorientering och på det sättet en klar bild av vad som är vad och på 

det sättet en högre precision i läsning och reflektion. När begreppen därefter förklaras och 
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kopplas i orsakslogiska processer i med anknytning till en verklighet kan de användas för att 

undersöka och förklara samarbetsfenomenet.  

2.2 Begreppen 

Härefter presenteras ett antal generella begrepp som är centrala i uppsatsen. 

Spelare används i spelteori (Axelrod, 1994). Aktör används av Binmore (2007). Spelare och 

aktör är snarlikt intressent (Freeman et al., 2007). I uppsatsen används intressent i generella 

sammanhang. 

Värdeproduktion används främst i Freemans intressentteori (Freeman et l., 2007). Begreppet 

vinst används i spelteori (Axelrod, 1984) och nytta används av (Binmore, 2007). Synergiteori 

använder kort och långsiktig vinst (Covey, 2011). Vinst, nytta och värdeproduktion har snarlik 

betydelse men alla kan inkludera och vara något mer än avkastning på kapital – nämligen den 

långsiktig värdeproduktion av mänskliga aktiviteter i nätverk. I uppsatsen används 

värdeproduktion och kapital i generella sammanhang. 

Synergi är processen som leder fram till det tredje alternativet som också förekommer i 

intressentteori. Det är en form av innovativt strategiskt samarbete. Det tredje alternativet 

figurerar även i spelteori (Binmore, 2007). I uppsatsen används det tredje alternativet och 

synergi i generella sammanhang. 

Samverkan, arbeta tillsammans och samarbete är begrepp från olika tid och skolor för ungefär 

samma sak (Lindberg, 2009). I uppsatsen används samarbete i generella sammanhang. 

2.3 Kvalitativ strategi 

Grunden för den här studiens val av en kvalitativ strategi är en ambition att skildra 

intressenternas verklighet och få en så rättvisande bild av samarbetets mekanismer som möjligt. 

Intressenternas perspektiv på samarbete ska undersökas genom forskningsfrågor. Forskaren 

tolkar, konstruera och kopplar ihop de begrepp som framkommer i datainsamlingen. Ett sådant 

tillvägagångssätt har bäst stöd av den kvalitativa strategin menar Bryman och Bell (2011) och 

det verkar också vara den generella normen i det företagsekonomiska forskningssamhället. 

En kvalitativ strategi innebär att data tolkas och konstrueras till kvalitativa resultat vilket kan 

innebära en stor mängd tolkningar. Det är jämfört med kvantitativ forskning, en osystematisk 

strategi. Det krävs mer av forskarens vidsynthet, disciplin och färdighet med databearbetning 

förklarar Gummesson (2000). Den kvalitativa forskningen är också mjukare och mer öppen för 
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alternativ. Det kan innebära att forskaren kan bejaka något subjektivt, exempelvis ett begrepp 

och söka stöd för det i sitt data menar Yin (2011). Det lämpar sig väl för den här studien som 

kommer att utgå från begrepp som har extraherats från teorier och den förförståelse som jag har 

i ämnet samarbete. Förförståelse presenteras av Gummesson (2011) som en betydande faktor i 

kvalitativa studier.  

Alternativet till den strikt kvalitativa strategin är den strikt kvantitativa. En kvantitativ strategi 

är mer data-sifferstyrd och voluminös i sin karaktär. De lämnar normalt ett mindre utrymme för 

att tolka och mer subjektivt studera människors beteende och sociala verklighet (Bryman & 

Bell, 2011). Kvantitativ strategi anses hård och styrd av sådant som kan uppfattas, avgränsas 

och räknas upp som fakta framhåller även David och Sutton (2011). 

Samtidigt framkommer att den strikta indelningen mellan strategierna är onödig – till och med 

olämplig hävdar David och Sutton (2011) likväl som Gummesson (2000). De menar att det är 

möjligt att förena strategierna i en undersökning och på det sättet höja kvaliteten. Särskilt 

kvalitativa forskare som Gummesson (2011) förespråkar att en kvantitativ strategi kan förstärka 

trovärdigheten i en kvalitativ forskning. Styrkan med att kombinera metodval är även något 

som Bryman & Bell (2011) hävdar. Det sistnämnda kunde vara idealiskt för den här studien 

men valet är trots det en kvalitativ strategi främst av praktiska skäl men även för att studiens 

syfte gynnas av ett kvalitativt val. En kvantitativ strategi passar inte för den här studien med 

anledning av informanternas, syftet och forskningsfrågans karaktär. Den passar inte heller de 

praktiska ingångsvärdena för studien, exempelvis min naturliga möjlighet att föra en öppen 

dialog med informanterna. Med det menas den unika access som anses värdefull vid just 

kvalitativa studier (Gummesson, 2000). En enkät hade inte tagits emot väl.  

2.4 Deduktiv forskningsansats  

Det är teorin som ska prövas med de data som framkommer i studien – en deduktiv ansats 

(Bryman & Bell, 2011).  

Det är teorierna, min förförståelse (Gummesson, 2000), praktiska omständigheter, 

problemformuleringen, syftet och forskningsfrågorna som styr valet av forskningsdesign, 

exempelvis hur data ska samlas in (Yin, 2011).  

En möjlighet är att pröva karaktäristiska begrepp i en teori – deduktion. Det rekommenderas 

som en tryggt och hanterbart tillvägagångssätt för en enklare kvalitativ studie Yin (2011). Det 

gör bearbetning av data mer fokuserad och effektivare eftersom forskaren vet vad denne letar 
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efter fortsätter Yin (2011). Det finns flertalet intressanta begrepp som kan deduceras och prövas 

i studieområdet och därför passar begreppsdeducering bra. 

Den här studien är alltså primärt deduktiv men det finns också inslag av induktion. Möjligheten 

att använda inslag av induktion i en deduktiv ansats stöds av David och Sutton (2011).  

Det betyder att de data som framkommer i studien primärt används för att bekräfta och förstärka 

de valda teorierna och begreppsliga företeelser (Yin, 2011) i dem. Men, samtidigt kan nya 

snarlika begrepp induceras inom de teoretiska referensramarna och de karaktärsbegrepp som 

redan finns där. Det kan vara nya nyanser, liksom ”kusiner” till de etablerade begreppen inom 

de valda teorierna som induceras. Det kan då dels pröva och möjligen utveckla studien, dels 

pröva och möjligen utveckla de valda teorierna genom begreppsliga företeelser, vilket Yin 

(2011) framhåller som möjligt.  

Samtidigt framkommer dels att en kvalitativ strategi oftast används för tolkning, konstruktion 

och induktion av teorier, dels att en kvantitativ strategi oftast används för naturvetenskapliga, 

objektiva och deduktiva prövningar av teorier (Bryman och Bell, 2011; Gummesson, 2000). 

Det innebär att den här studien bryter mot traditionen eftersom den är kvalitativ och primärt 

deduktiv vilket inte heller är något fel, bara inte det vanliga, menar Yin (2011). 

Alternativet att ha en induktiv ansats och inte utgå från valda teorier utan istället dra slutsatser 

från mängder av insamlad data och på det sättet inducera helt nya begrepp (Yin, 2011) som 

först kan träda fram efter en längre period är varken praktiskt eller effektivt i det här fallet.  

2.5 Fallstudiedesign 

En grundbult för all forskning är hur man samlar in och analyserar data – studiens design 

(Bryman & Bell, 2011).  

Den här är en enkel fallstudie – ett fall. Till skillnad från multipla fallstudier – flera fall (Yin, 

2011). Fallstudiernas två varianter: antingen flera fall, eller ett unikt fall av särskild karaktär 

och intresse, framhålls av Gummesson (2000). Fallstudien är särskilt lämplig för samhälls- och 

ekonomivetenskap (Yin, 2006) 

En fallstudie undersöker ett särskilt fenomen och verkliga händelser i den naturliga miljön i en 

avgränsad kontext (David & Sutton, 2011). I det här fallet handlar det om KDI och strategiskt 

samarbete. En styrka med fallstudien är att den riktar sig mot kausala processer och 

interaktioner som finns inom fallet menar David och Sutton (2011).  
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En fallstudie är som mest effektiv och ett användbart vetenskapligt verktyg när den är i alla 

avseenden klart avgränsad och således spänner över en kort tidsperiod, ett snävt rum och ett 

mindre antal individer (David & Sutton, 2011). Den beskrivningen passar väl in på den här 

studien.  

Den deduktiva ansatsen i den här studien innebär att fallstudien blir deskriptiv. Det är 

fenomenen, begreppen som ska beskrivas och fallstudien ger möjlighet att inta ett holistiskt 

perspektiv med hjälp av begreppen. Den holistiska hållningen söker att få grepp på ett fenomen, 

i detta fall samarbete, och beskriva serier av aktiviteter som bygger upp helheten, även om 

helheten inte anses vara summan av delarna (Gummesson, 2000).  

Fallstudien ger därför goda möjligheter att generera verktyg till praktikerna på ett effektivare 

sätt än andra designval framhåller Gummesson (2000). Fallstudien ska först och främst vara 

beskrivande och inte användas för att jämföras med andra studier (Davis & Sutton, 2011).  

Det framgår av studiens syfte att det är samarbetets kausala mekanismer som ska undersökas 

genom forskningsfrågorna som riktar in sig på det avgränsade området KDI. På det sättet är 

designen av den här fallstudien holistisk, avgränsad, deduktiv och även deskriptiv som 

Gummesson (2000) framhåller. 

2.6 Datainsamling 

Genom datainsamlingen samlas det empiriska materialet in för fortsatt analys och diskussion. I 

den här studien använder jag semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Bedömningen är att detta val är det som är mest ändamålsenligt utifrån studiens syfte. 

2.7 Semistrukturerad intervju 

En semistrukturerad intervju är kvalitativ. Emfasen ligger på att förstå de intervjuades 

verklighet – så som de upplever och beskriver den – utan att styra genom många och explicita 

ledande frågor och kommentarer (Davis & Sutton, 2011). 

Semistrukturerade intervjuer ger samtidigt möjlighet att föra en mjuk dialog genom en 

intervjuguide (se bilaga 1 Intervjuguide) och på det sättet hålla samtalet inom en ram som gör 

att data framkommer som kan hjälpa till att besvara forskningsfrågorna. Det finns annars en 

risk att informanterna drar åt ett annat håll än vad som förväntades eftersom de har lite insikt i 

de bakomliggande teorierna och studiens syfte. Oväntade och intressanta data kan också tillåtas 

framkomma som annars inte hade detekterats (Bryman & Bell, 2011).  
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Den semistrukturerade intervjun gör därför att dialogen genererar data som bidrar till studiens 

syfte istället för om helt andra begrepp och som en konsekvens av det alldeles för lite data som 

kan bidra till studiens syfte (Yin, 2011).  

Dialogen under intervjun ska extrahera vad informanten har för uppfattning om samarbete. För 

att lyckas behöver frågorna varsamt föras fram där de passar i dialogen. Det ger trovärdiga, data 

som bara kan komma fram med en receptiv teknik. Synsättet benämns nypositivistiskt av Kalve 

och Brinkman (2014). 

Andra intervjualternativ enligt Bryman och Bell (2011): 

1. Ostrukturerad 

2. Strukturerad 

I en ostrukturerad intervju kan forskaren välja en frågeställning och sedan låta samtalet 

utvecklas hur som helst. Det intressanta med denna metod är att informanten uttrycker sig utan 

att vara styrd eller påverkad. Det kan leda till oväntade upptäckter och nya kombinationer av 

kunskap. Svårigheten är att empirin kan bli så fragmenterad och heterogen att den inte går att 

använda för att besvara en specifik forskningsfråga (Bryman & Bell, 2011). 

I den strukturerade intervjun används ett helt styrt format. Forskaren använder enkäter, inte 

sällan med svaren som givna förval, för att samla in stora mängder data som bearbetas för att 

svara på forskningsfrågan (Bryman & Bell, 2011) 

De alternativ som nämns närmast härovan har därför valts bort till förmån för den 

semistrukturerade metoden som bäst tjänar studien syfte då den styr men ändå är öppen för det 

oväntade och informanternas egen uppfattning uttryckt med egna begrepp. 

2.8 Urval av informanter 

Informanterna till undersökningen har valts ut med en strategisk metod (Bryman & Bell, 2011). 

De kommer från offentlig och kommersiell sektor (se bilaga 2 Informanter). Studiens 

avgränsning innebär att det är individer i ledande befattning inom KDI som är informanter och 

som ska intervjuas. De representerar olika roller i förhållande till ÖS. Konkurrerande likväl som 

extern partner och SMM-kollega.  

Tillgång till data är en av de största utmaningarna för forskaren hävdar Gummesson (2000). 

Han framhåller även att det finns olika roller: konsult, forskare eller anställd och rollerna 

påverkar forskarens tillvägagångssätt. I den här studien är jag forskare likväl som chef för ÖS. 

Dels kan jag därför anses partisk och dels ger min roll tillgång till, d.v.s. access, till de ledande 
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intressenterna i studieområdet (Gummesson, 2000). Access är oumbärligt och en helt 

utomstående forskare har betydligt svårare att få tillgång till den här studiens informanter och 

den data de genererar. Informanterna presenteras i, Bilaga 2 informanter.    

2.9 Operationalisering och intervjuguide 

Operationalisering innebär att föra studiens syfte med teser, forskningsfråga och kvalitativa 

begrepp till en operativ och praktisk taktik – hur ska forskaren göra för att praktiskt samla in 

data som är relevant för studien? Förloppet förklaras i Bryman och Bells (2011) processmodell.  

Den här studien operationaliseras främst genom en intervjuguide och en planerad flexibilitet 

för de begrepp och områden som ska undersökas. Begreppen har först deducerats från de tre 

teorierna och sedan omvandlats till frågor som kan bidra till kunskap om de orsakslogiska 

mekanismerna i samarbetsprocessens. För att kunna svara på forskningsfrågorna behövdes 

begrepp från de tre utvalda teorierna (se avsnittet, Syfte och Forskningsfrågor). Jag kan därefter 

genom att ha kunskap om KDI och de chefer jag intervjuar navigera fram genom dialogen och 

använda intervjuguiden och de valda begreppen från teorierna som ett slags ”datahåv” i 

intervjun. Sist har begreppen och frågorna omvandlats till faktorer och underfaktorer (se kapitel, 

Empiri analys och diskussion) allt utifrån den empiri som har framkommit. Hur man förbereder 

sig för en framgångsrik intervju framgår av Bryman och Bell (2011) 

Begreppsområden, ”datahåvar”, med koppling till, teori, forskningsfråga och intervjuguide: 

 Former av samarbete 

 Attityd – syn på konkurrens och samarbete 

 Synergi och vinna-vinna 

 Varför och varför inte samarbete? 

 Främjande faktorer 

 Normer och perspektiv 

 Motivation 

 Förtroende 

 Handling 

 Kommunikation 

 Värdeproduktion 

 Intressent- och samarbetsstrategi 
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Mot slutet av intervjun ges möjlighet till ytterligare fördjupning genom att ställa direkta frågor 

om ÖS. Informanten kan då bli konkret och ytterligare data kan genereras.  

Frågorna i fas två: 

 Råd till ÖS som bidrar till att utveckla samarbetet med KDI 

Frågorna ställs som öppna och generella i dialogen med informanterna. Intervjuguiden är 

explicit (se Bilaga 1 Intervjuguide) men under intervjun kommer den endast vara ett stöd för 

dialogen. Jag kommer mest att lyssna men också styra genom att hitta en situationsanpassad 

vinkel på det som framkommer under intervjuns gång. Ett tillvägagångssätt som beskrivs av 

David och Sutton (2011) likväl som Yin (2011) och Bryman och Bell (2011).  

2.10 Tolkning 

Att tolka begrepp är en betydelsefull del av kvalitativa fallstudier. Valet av en kvalitativ strategi, 

semistrukturerade intervjuer och begrepp som dels undersöks i den data som framkommer, dels 

kopplas och jämförs med studiens teoretiska referensramar gör att det är betydelsefullt beakta 

olika aspekter av hur tolkning går till (Bryman & Bell, 2011; David & Sutton, 2011; Yin 2011).  

Intervjuerna genomförs som personliga möten där det främst är ord och begrepp som är den 

data som ska tolkas. En forskare behöver i vara neutral och att inte styras av de egna normativa 

kluster som vi alla bär med oss vilket David och Sutton (2011) kallar för värdefrihet. Samtidigt 

är subjektiviteten en del av forskningen – särskilt den kvalitativa interpretativa forskningen 

(David & Sutton, 2011). 

Det betyder att jag behöver vara vaksam på mina egna värderingar när jag genomför de 

planenliga tolkningarna. Det blir särskilt betydande eftersom jag bedömer det vara mycket 

sannolikt att det ska framkomma data som stödjer att synergi är en effektiv samarbetsform som 

skapar värde för intressenterna. Med det sagt har jag kastat ljus på frågan och min ambition att 

ändå inte styras av vad jag vill: alltså mitt normativa kluster som David och Sutton (2011) 

framhåller. Min vilja att genomföra en så bra studie som möjligt är nämligen starkare än viljan 

att bekräfta synergins effekter. 

Idag menar det forskande kollektivet att det är naivt och orimligt att tro att en forskning, trots 

de mest strikta ambitioner, skulle vara helt opåverkad av forskarens och kollektivets tidigare 

erfarenheter. Den sanna verkligheten kan inte återspeglas och det kan diskuteras om det 

överhuvudtaget existerar en sann verklighet (Bryman & Bell, 2011).  
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Med det i åtanke behöver jag ha en disciplin och medvetet granska mitt förhållningssätt och 

hålla mina egna präglingar under kontroll så de i minsta möjliga omfattning präglar de tolkande 

processerna i studien.  

2.11 Forskningsprocess 

Min roll ger mig unik tillgång till informanter som intervjuas med en kvalitativ strategi som 

grund. Intervjuer bokas med god framförhållning, några nyckelfrågor och studiens syfte 

kommuniceras. Informanterna får möjlighet att ge återkoppling på sin del av studien. 

Särskilda karaktärsbegrepp ska identifieras för att kunna användas som ”datahåvar”. De mognar 

iterativt med övriga delar i uppsatsen. Innehållet i delarna anpassas därför allteftersom nya 

begrepp och samarbetsfaktorer framkommer. Gradvis anpassas uppsatsens delar. Intervjuerna 

spelas in digitalt och sparas på SMM:s server. Efter datainsamlingen sker en kodning och en 

analys samt diskussion av det data som framkommit. Det kan uppstå behov av nya teorier 

eftersom data kan framkomma som motiverar att studien behöver modifieras. 

2.12 Replikerbarhet, reliabilitet och validitet 

För att fylla sin funktion och tillföra ett värde behöver studien vara trovärdig och så sann som 

möjligt – det behöver finnas ett förtroende för studiens alla delar och aspekter av värdefrihet 

och forskarens färdigheter. För att säkerställa en kvalitet och en homogenitet i forskningen finns 

strikta normer för detta ändamål. Normerna har en varierande betydelse beroende på en 

undersöknings metodval. Det finns tre huvudsakliga kvalitetskriterier enligt Bryman och Bell 

(2011). Så även för den här studien. 

 Replikerbarhet handlar om att undersökningen ska kunna användas i andra kontext. 

Förklara andra områden och användas som grund för nya studier av andra forskare.  

 Reliabilitet handlar om undersökningen är pålitlig – kan man lita på att den utförts med 

goda forskningsavsikter enligt etablerade metoder.  

 Validitet handlar om en undersökning kan anses vara giltig och värdefull som användbar 

kunskap för forskningen och för praktikerna 

Den här studien får då anses ha flera svagheter med såväl replikerbarhet som reliabilitet och 

validitet. 

För det första innehåller studien en begränsad mängd data från ett begränsat antal informanter 

i ett snävt studieområde med en ovanlig kulturell social historia. Det krävs stora mängder data 
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från breda grupper av informanter för att uppnå en hög grad av replikerbarhet (Yin, 2011). Den 

begränsade datamängden påverkar även reliabilitet och validitet. 

Det är ändå rimligt att anta att en annan forskare i någon mån kan utveckla forskningsområdet 

och samla in ytterligare data från andra områden och med andra forskningsmetoder. Det finns 

därför en viss, om än liten, replikerbarhet. Den uppstår främst genom de begrepp (David & 

Sutton, 2011) som används i den här studien. Samma begrepp kan användas i andra studier och 

på det sättet kan ytterligare data genereras och kunskap byggas genom begreppen i en deduktiv 

eller induktiv process.  

Samtidigt lämpar sig kvalitativa fallstudier väl för studier vars ingångsvärden liknar de som 

föreligger den här studien (Gummesson, 2000). De är av sin natur svaga avseende 

replikerbarhet. Man kan alltså se det som att betydande replikerbarhet inte är något som kan 

uppnås i en studie av det här slaget och därför inte kan anses vara en svaghet utan snarare en 

följd av metodvalen för studien.  

För det andra kan även reliabiliteten ifrågasättas eftersom jag är en del av det samarbete jag ska 

undersöka (se avsnittet, Metodkritik), men kan ändå anses rimlig eftersom hela 

forskningsprocessen har varit öppen för informanter. Studiens data kommer att göras offentlig 

vilket ökar reliabiliteten. Intervjuerna är inspelade så ingenting förvinner genom transkribering. 

Allt kan granskas i efterhand och på det sättet stärks reliabiliteten.  

För det tredje kan validiteten ifrågasättas eftersom studiens data är begränsat genom få individer 

i en specialiserad organisation och under en begränsad tid. Men det finns en inre validitet (David 

& Sutton, 2011) eftersom studiens data kommer från en representativ mix av informanter, med 

stor erfarenhet och i maktpositioner, som mycket väl kan representera andra sammanhang där 

besöksnäringen är omfattande med många intressenter inblandade. Inte minst finns alltså en 

validitet för studieområdet KDI – praktikerna. 

2.13 Etik och kvalitet 

Grunden för etiska forskningsnormer är att en studie ska göra gott och ingen ska komma till 

skada (Kvale & Brinkman, 2014). Det är av vikt att de som deltar i studien har en god 

rollförståelse – det gäller först och främst mig – jag behöver förklara min forskningsroll och 

mina avsikter med studien, exempelvis hur den ska användas. Intervjuerna bör också 

genomföras vid särskilda tillfällen och inte som en del av ett affärsmöte (Yin, 2011). 
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För att vara klar med rollerna börjar intervjun med en presentation av min roll som projektchef 

för ÖS respektive min roll som författare av en uppsats. Informanten har troligen frågor om 

intervjuns syfte och om uppgifterna är anonyma. Informanterna får sedan veta att studiens data, 

vår intervjudialog, blir en offentlig handling som kommer att finnas i SMM:s arkiv och faller 

under offentlighetsprincipen. Informanterna får också veta att de är anonyma i den skriftliga 

uppsatsen förutom några utvalda citat som de godkänt, och att den publiceras på DIVA och är 

åtkomlig för envar. 

Frågor av olika slag som kommer upp blir besvarade och dialogen övergår till en punkt där 

intervjun börjar. Att intervjun spelas in och arkiveras blir klargjort. Inspelningsapparaten visas 

och dialogen om samarbete startar. Allt är transparent. 

Tydlighet, dialog, ingångsvärden och metodbeskrivning resulterar förhoppningsvis i ett så 

kallat informerat samtycke. En del i överenskommelsen innebär också att de har rätt att dra sig 

ur studien (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Eftersom studiens informanter också är ÖS intressenter är de tillgängliga under 

forskningsprocessen, vilket är en fördel. Det möjliggör härovan nämnda transparens som 

säkerställer att informanternas uppfattning har återgetts på ett sätt som korrekt skildrar deras 

mening – så kallad informantvalidering (Bryman & Bell, 2011). Informantvalidering innebär 

exempelvis att informanterna får ta del av studiens dataanalys och diskussion. De kan 

återkoppla om de anser att de inte har blivit korrekt tolkade.  

Det kan samtidigt innebära att de fått ett alltför stort inflytande på undersökningens analys, 

diskussion och slutsats (Bryman & Bell, 2011). Studien innehåller inte något känsligt material 

så informanterna har rimligen inget att vinna på att inte säga sin ärliga mening eller att påverka 

studiens inriktning. Jag kan inte förutse att det skulle kunna uppstå negativa konsekvenser av 

att delta och uttrycka sin ärliga mening i den här studien. Även om informanterna väljer att 

svara, påverkade av strategiska överväganden, är även det svaret värdefullt för studiens syfte.  

En del i det etiska ansvaret är att också informera SMM:s överintendent, min chef, om att 

studien genomförs. Något som Kvale och Brinkmann (2014) förordar.  

Med en kvalitativ metod, som i denna undersökning, och med dess inslag av subjektivitet 

behöver det framgå med särskild tydlighet att undersökningen har utvecklats med vetenskapliga 

avsikter. Det finns ingen dold agenda, men som framgår av metodavsnittet kan denna typ av 

undersökningar ifrågasättas då de kan utformas för att visa ett resultat som ska gynna ett 

förutbestämt syfte, person eller organisation (Bryman & Bell, 2011). Det är därför av vikt att 
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kunna följa hela forskningsprocessen, organisationen och värderingarna så att det är tydligt att 

forskaren har analyserat och sedan presenterat det som skulle kunna ifrågasättas och äventyra 

undersökningens kvalitet. 

2.14 Metodkritik 

I egenskap av projektchef för ÖS är jag i hög grad färgad av studieområdet. Jag har en relation 

till informanterna tillika till intressenterna i projektet ÖS. Det kan naturligtvis ifrågasättas om 

jag verkligen är opartisk och saklig i förhållande till mitt studieobjekt. Samtidigt innebär det att 

jag har en unik access (Gummesson, 2000) till data, personer och skeenden som en helt 

utomstående forskare aldrig skulle kunna ta del av.  

Den kvalitativa ansatsen kritiseras dessutom för att vara svår att replikera, generalisera och 

validera (se avsnittet, Replikerbarhet, reliabilitet och validitet). Det är i mångt och mycket 

ofrånkomligt eftersom metoden till sin natur är öppen och flexibel och bygger på ord och 

uppfattningar snarare än struktur och data. Den är humanistisk snarare än matematisk. 

Kritikerna menar att då kan det bli ”lite hur som helst”. Åtminstone enligt det rådande synsättet 

som främst skapats för kvantitativ forskning. Här står de strategiska förhållningssätten mellan 

naturvetenskapens strikta kvantifierbara data och samhällsvetenskapens svårigheter att 

kvantifiera ”mjuka” data som samarbete, förtroende och andra begrepp som sedan ska tolkas. 

Kvalitativa forskare söker därför efter alternativa kriterier för att säkra kvalitet menar Bryman 

och Bell (2011). 

  



 

26  

3 Teoretisk referensram 

Härnedan presenteras tre teorier som tillsammans utgör uppsatsens teoretiska referensram. Tre 

teorier kan å ena sidan kritiseras då det sedvanliga är en teori, å andra sidan är det motiverat 

och en styrka eftersom de berör och kompletterar varandra avseende samarbete. Alla tre 

teorierna bidrar till att kunna svara på forskningsfrågorna. De tre teorierna berör likartade 

kausala samband som främjar samarbete och värdeproduktion även om de belyser dessa 

samband ur olika infallsvinkel, emfas och med varierande begrepp. Ur de tre teorierna har 

begrepp deducerats som först omvandlats till intervjufrågor och sist till faktorer och 

underfaktorer (se kapitel, Empiri, analys och diskussion) som kan svara på forskningsfrågan 

med. Tillsammans utgör de en god teoretisk grund för empirianalys och diskussion.  

Först presenteras intressentteori. Den framhåller hur och varför samarbete mellan intressenter 

främjar kapitalvinst och andra värden som långsiktigt leder till kapitalvinst. Alltså är det i 

ägarnas långsiktiga vinstintresse att samarbeta med företagets övriga intressenter istället för att 

enbart fokusera på den egna verksamheten. Men, det är lika viktigt att det kortsiktiga 

perspektivet tillgodoses. (Freeman et al., 2007).  

Sedan presenteras synergiteori. Den är intressant eftersom den innehåller en sekventiell ordning 

och principer som leder till synergi. Exempelvis betydelsen av en gemensam vision, vikten av 

att förstå intressenternas mål, vinna-vinnaattityd och hur de faktorerna blir synergistiskt 

samarbete och genom det en utveckling med annars inaktiva resurser som istället kan bidra till 

värdeproduktion – också i monetära termer. Synergiteorin behövs som komplement till 

intressentteorin som inte berör hur man motiverar och sedan handlar med andra intressenter för 

att producera det värde intressentteori framhåller.  

Sist kommer spelteori som relevant för studien eftersom den framhåller hur intressenter kan 

samverka strategiskt och visar genom kausala beräkningar att det finns psykologiska och social 

drivkrafter att ta med i beräkningen för att förstå hur strategiskt samarbete kan utvecklas eller 

avvecklas. Vilken strategi väljer de andra spelarna och vad betyder det för min strategi? 

Spelteorin behövs som komplement eftersom varken intressent- eller synergiteori fördjupar sig 

i de strategiska alternativ spelare/intressenter har och hur de går tillväga för att välja strategi. 
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3.1 Freeman – intressentteori 

Intressentteorin framhåller att företag är mer framgångsrika och har en mer långsiktigt hållbar 

lönsamhet om de kan lyfta blicken, beakta alla intressenter och nå mål tillsammans med dem. 

Redan på åttiotalet presenterade Freeman sin forskning och den har sedan dess varit ett stående 

inslag i managementstudier. Men han var inte först. År 1938 lanserade Chester I Bernard teorier 

som beskrev hur ett företag kan bevara jämvikten med omvärlden. En avgörande faktor för att 

nå detta stabila tillstånd är att det finns en bidrags- och belöningsbalans mellan ett företag och 

dess intressenter, hävdade Bernard (Lindkvist et al., 2014). 

3.1.1 Ett nytt sätt att göra affärer 

Företagsledning under industrialismen var främst en fråga om att förstå, styra och effektivisera 

sådant som leveranser av råvara, tidmätning och styrning av människor. Sådan företagsledning 

benämns vanligen managerial view. I en nutida kontext behövs andra principer som grund, 

principer som främjar att affärer, etik, motivation och syfte samverkar för många intressenter 

samtidigt, vilket kallas för enterprise view (Freeman et al., 2007).  

Grundidén är enkel. Affärer ska ses som ett nätverk av relationer. Affären utvecklas när ägare, 

anställda, leverantörer, finansiärer, samhället och chefer samarbetar och genom det tar hänsyn 

till och utvecklar gemensamma intressen. Att göra lönsamma och hållbara affärer handlar om 

att förstå hur andra intressenter fungerar och hur samarbete kan skapas. Om vi betraktar 

kapitalismen ur ett praktiskt perspektiv istället för ur ett teoretiskt perspektiv är det uppenbart 

att bygga och leda ett framgångsrikt företag alltid handlat om att leda med hänsyn till företagets 

partners – intressenter – av olika slag. Det handlar om att skapa värde för de viktigaste 

intressenterna – inte bara ägarna. Även om ekonomiska teorier visar på nödvändigheten med 

avkastning på kapital och nödvändigheten av att tillgodose aktieägarnas intresse, kan inte detta, 

vara långsiktigt uthålligt utan att samtidigt också skapa värde för fler intressenter än aktieägarna 

(Freeman et al., 2007). Exempelvis har Preston och Sapienza (1990) visat sambandet mellan de 

framgångsrikaste företagen, presenterade i Fortune magazine, och att de uppmärksammade 

variablerna aktieägare, anställda, kunder och samhället som strategisk betydande. De visar 
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genom empiri hur intressentstrategin var en faktor i de företag som var mest ekonomisk 

framgångsrika.  

3.1.2 Definition av intressenter 

Intressenter är organisationer och individer som på något vis kan påverka en verksamhet eller 

som kan påverkas av den (figur 1). I en intressentanalys kartläggs alla intressenter och hur de 

påverkar eller påverkas av projektet. Alla intressenter är inte lika betydelsefulla och behöver 

inte bli behandlade på samma sätt utan kan delas in i kärn-, primär- och sekundärintressenter 

(Freeman et al., 2007).  

Ett fokus på intressenter är lika väsentligt för offentliga och ideella organisationer som för 

privata aktörer i näringslivet. Alltför många offentliga verksamheter anser att de är etiskt 

överlägsna näringslivet. Med argumentet att de inte har ekonomiska drivkrafter anser de sig 

vara undantagna arbetet med att skapa värde (vinst) för breda grupper i samhället (Freeman et 

al., 2007).  

 

 

 

Figur 1. Organisationen och de primära intressenterna (egen utifrån Freeman et al., 2014) 

Sammansättningen varierar från bransch till bransch, liksom vilken intressent som har störst 

betydelse. Intressenterna kan indelas efter hur mycket de påverkar eller påverkas. Men 
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intressentnätverket är dynamiskt. Rollerna förändras över tid och påverkansgraden kan öka eller 

minska. Alla intressenter kan inte alltid ges samma prioritet, men för att nå framgång är det 

viktigt att aldrig helt ignorera någon intressen (Freeman et al., 2007).  

3.1.3 Intressentledarskap 

Organisationsledare av olika slag behöver se och förstå hur intressenterna fungerar och vad de 

behöver. Lönsamheten är kopplad till ledningens förmåga att tillgodose kärnintressenternas 

mål. Freeman talar om tone at the top – ledningens förmåga att sätta sin prägel på verksamheten. 

Trots att det inte finns en entydig bild av hur ledarskap definieras, är betydelsen av ledare som 

sätter en etisk prägel på verksamheten stort. Ett ledarskap som kan skapa långsiktigt värde är 

stabilt och hållbart, ekonomiskt såväl som socialt – samtidigt. Att leda utifrån ett 

intressentperspektiv innebär inte att man ska göra avkall på sitt eget intresse och ingå i 

samarbeten som ger en kortsiktigt stark men långsiktigt svag affär. Motsatsen är att använda en 

stark förhandlingsposition till att pressa, exempelvis en leverantör, till att ingå ett samarbete 

som ger en kortsiktigt bra affär men långsiktigt en svag affär är inte någon hållbar strategi. 

Grovt kategoriserat finns det tre sorters ledare (Freeman et al., 2007):  

 amoraliska (kortsiktig vinst) 

 värderingsstyrda (vinst är sekundärt)   

 etiska (kombinerar vinst och etik). 

En kombination av ekonomisk vinst och etik är det som är långsiktigt lönsamt (Freeman et al., 

2007).  

Trots att intressentteori påverkar teoretisk forskning och praktisk managementstrategi har den 

ändå inte accepterats och etablerats som strategiskt avgörande. Exempelvis Hitt (2005) 

framhåller strategic managements utveckling genom åren och vilka teorier som har mest 

betydelse utan att någon gång nämna intressentteorin även om betydelsen av nätverk framhålls. 

Grunden till denna hållning är att managementetablissemanget ser teorin som en del av 

corporate social responsibility – som inte primärt syftar till att utveckla kapital snarare än som 

en del av området strategic managements – som primärt syftar till att utveckla kapitalvärden 

(Freeman et al., 2007). 

3.2 Covey – synergiteori 

Synergiteori analyserar och förklarar hur individer och organisationer definierar framgång och 

sedan når mål samt skapar mer nytta tillsammans än de hade kunnat skapa själva. 
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Kombinationen av faktorer, eller vanor som Covey kallar det, sammanfattas i The Seven Habits 

of Highly Effective People. Av de vanor som Covey identifierar som generella principer för 

såväl organisationer som individer är det tre som är baserade på samarbete och värdeproduktion 

av ett högre, hållbart och innovativt slag – synergi.  

En organisation är framgångsrik när den förverkligar sin vision hållbart, långsiktigt, lönsamt 

och använder sin unika potential (Covey, 2004). En särskilt betydande del för att nå framgång 

är att organisationen har en genomarbetad och förankrad vision och ett mål samt en strategi för 

att omsätta dem i praktisk handling tillsammans med interna och externa intressenter. Den 

organisation som fokuserat strävar mot ett kommunicerat mål blir en intressant 

samarbetspartner för andra intressenter. Det skapar en grund för vinna-vinna och sedermera 

synergistisk lösningar. Covey understryker helheten, hur flera faktorer som: vision, proaktivitet, 

förtroende och attityd tillsammans bygger en miljö kan skapa synergi mellan intressenter. 

Covey framhåller att värdeproduktion inte nödvändigtvis behöver tillskott av monetära medel, 

inte heller bara monetära medel, utan motivation, kompetens och förtroendet mellan 

intressenter är betydande. Han använder liknelsen: Man kan inte betala någon att göra sina 

armhävningar och med det menar Covey att det inte räcker med monetära medel för att 

maximera värdeproduktion. Han framhåller vidare att den mänskliga synergistiska formen av 

värdeproduktion är en underskattad möjlighet (Covey, 2011).  

Det finns flera intressanta exempel på synergistiskt samarbete, inte minst i mötet mellan kultur, 

platser och näringsliv (Covey, 2011). Bilbaos förändring från industristad i förfall och 

kriminalitet till ett uppskattat resmål för hela världen är ett sådant. Covey lyfter fram 

omvandlingen av Times Square på Manhattan som ett annat.  

3.2.1 Mognadsskalan 

Coveys teori innehåller även något som han kallar mognadsskalan (Covey, 2004). Den 

åskådliggör de insatser som krävs för att nå och behålla en hög måleffektivitet. Insatserna sker 

företrädesvis – men inte nödvändigtvis – i en bestämd ordning:  

1. att vara proaktiv 

2. att börja med slutmålet i sikte 

3. att göra det viktigaste först 

4. att söka vinna-vinnalösningar 

5. att först förstå (intressenters mål) för att sedan bli förstådd 

6. att skapa synergi 
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7. att ständigt förnya och lära 

 

Mognadsskalans steg och utveckling strävar mot synergi och därmed värdeproduktion (Covey, 

2004). 

3.2.2 Synergi 

Synergi är en effektiv form av värdeproduktion som uppstår i samarbete mellan komplementära 

olikheter. Den kan enkelt beskrivas som att två parter tillsammans får ett bättre resultat om de 

samarbetar än vad de får om de agerar var och en för sig – 1+1 kan bli 3. 

Synergi kan inte uppstå utan förtroende. Förtroende kan inte uppstå utan gemensamma mål och 

utan respekt för varandras mål (Covey, 2011). Synergi är någonting annat än att kompromissa. 

I en kompromiss blir 1+1 inte mer än 1,5 menar Covey i sin liknelse. Ingen part är helt nöjd 

med lösningen. Vi fick avstå från något för att få någonting annat, som dock var av mindre eller 

av annorlunda värde. Det är resultatet av en kontrollerad konflikt (Covey, 2011). 

Genom synergi når vi bortom konflikten till någonting nytt och innovativt. Synergi är processen 

som leder fram till det tredje alternativet och är effektivare än mitt sätt eller ditt sätt – det är 

vårt sätt (Covey, 2011). Effekten av synergi finns i olika former omkring oss, exempelvis i 

idrottslaget som har en sämre laguppställning men ändå besegrar laget med en bättre 

laguppställning. Eller i hur området Times square genom synergi och tredje alternativ 

reformerades till en världsberömd och lönsam plats för de intressenter som verkar där istället 

för att vara ett område med problem och tveksamma ideal (Covey, 2011) 

Covey har identifierat en process i fyra steg som leder till synergi (Covey, 2011). Processens 

delar är att: 

 förstå att det är möjligt att skapa det tredje alternativet 

 definiera vad det önskade resultatet är  

 skapa det tredje alternativet genom modeller, skisser, film och liknelser. Låna idéer, 

kombinera dem – testa – vänd upp och ned på verkligheten. I denna fas ska en värdering 

av idéerna undvikas  

 beskriv hur det tredje alternativet kan förverkligas, byggas och implementeras  

 

Covey framhåller att det tredje alternativet kan skapas ur de resurser vi redan har. Tydligast av 

allt framträder hur människor som är motiverade och sammanknutna med varandra i ett team 
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kan uppnå enastående resultat. Kriser kan tvinga fram innovativa samarbeten och synergistiska 

lösningar. Men en kris är inte nödvändig för att sätta igång processen. Det går att hitta fram till 

det tredje alternativet genom planering – det är en fråga om kunskap (SE i figur 2). 

3.2.3 Paradigm 

Problemet som hindrar samarbete är oftast inte den formella roll, norm eller part intressenter 

tillhör utan snarare vilket synsätt de har på olika frågor – vilket paradigm som finns. För att nå 

fram till värdeproducerande samarbeten behövs ett paradigm som stödjer samarbete likväl som 

övertygelsen att det kan vara lönsamt. Begreppet paradigm står för ett mönster eller modell som 

influerar hur vi agerar. De paradigm vi har verkar som en karta och kompass som styr i vilken 

riktning vi rör oss, vad vi gör och vilket resultat som nås (Covey, 2004): 

 kartan vi har (SE) 

 styr vart vi går (GÖRA)  

 vilket leder dit vi når (NÅ) 

 

 

 

Figur 2. SE, GÖRA, NÅ. (egen utifrån Covey, 2004) 

Ett hinder för synergi är när organisationer har paradigmet att det endast finns två alternativ: 

mitt mål och ditt mål samt att dessa är oförenliga. Covey uttrycker det som: ”two alternative 

thinking”, att det bara finns två tänkbara alternativ, (Covey, 2011). Om värdegrunden är präglad 
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av att det företrädesvis finns två alternativ: rätt eller fel, vinst eller förlust, svart eller vitt, så 

blir det följaktligen din ståndpunkt mot min och då uppstår negativ konkurrens (det finns även 

positiv konkurrens) istället för synergi. Om min mentala karta endast visar ett paradigm ser jag 

inget annat alternativ än att övertyga dig att följa min väg – jag får som jag vill. Om jag å andra 

sidan helt förkastar mitt paradigm och istället följer din väg – så får du som du vill, men inte 

jag. Båda alternativen är ofullständiga. Denna värdering försvårar alltså möjligheten att nå fram 

till synergi (Covey, 2011).  

Den synergistiska processen inleds istället med en vinna-vinnaattityd. Det betyder att individer 

och organisationer är medvetna om möjligheten och värdet av en vinna-vinnaattityd, för att 

sedan samverka operativt och synergistiskt. Delar i vinna-vinnaprocessen är även att vara 

medveten om mina mål samtidigt som jag också ser dina mål och vill förstå och bejaka dem 

(Covey, 2011). Om individer och organisationer kan kombinera olika paradigm och låta dem 

komplettera varandra leder det till nya lösningar. Resultatet blir en synergistisk process och 

tredje alternativ.  

Processens steg: 

 en medvetenhet om att det går att hitta synergistisk värdeproduktion 

 en operativ synergistisk värdeproduktion 

 tredje alternativ 

 

Kritik framförs dels mot Covey som ytlig och generell. Hans teorier för framgång tar inte 

hänsyn till den komplexa värld människor verkar i. Covey själv visar det genom 

sammanslagningen av Covey Leadership Centre med Franklin Inc. på nittiotalet. Franklin var 

ett företag som tillverkade material för planering. En till synes god plan att kombinera en 

pragmatisk led dig själv modell med system för planering men verkligheten var en annan 

eftersom elektroniska alternativ för planering gjorde idén obsolet innan den ens började 

utvecklas. Det är en sak att på ett individuellt och organisatoriskt plan vara effektiv och en 

annan sak att faktiskt lyckas med uppsatta mål i en komplex omvärld (Christensen, 2012).  

Dels finns kritik mot att det finns en religiös underton i det faktum att Covey framför universella 

mänskliga principer som kausalt styr människor och vilket resultat som erhålls. 

Kritiken bygger på att Covey själv var troende mormon och att hans litteratur exemplifierar 

sammanhang på ett sätt som liknar bibliska metaforer och att hans motiv i grunden inte är 
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vetenskapliga utan religiösa (Gordon, 1999). Covey hävdar emellertid att principerna är 

allmängiltiga i vilken världsdel med vilken religion som helst (Covey, 2004). 

Dels kan det ifrågasättas om det är god ledning av en organisation att lägga en individuell 

moralisk faktor som grund för att nå mål. En organisations framgång utgår från individens 

moral och disciplin framhåller Covey. Istället för att ledningen har ansvaret så får de anställda 

bära ansvaret för ett sviktande resultat. Förhållningssättet kan istället leda till att det sociala 

kontraktet mellan ledning och medarbetare sviktar och ineffektivitet istället för effektivitet som 

en följd (Smith, 1994).  

Dels innehåller Coveys principer mängder av enkla fraser och påståenden som genom sin 

enkelhet är såväl effektiva som banala. Efter en tid riskerar de att bli urvattnade och tröttsamma 

mantra utan substans med oklar vetenskaplig grund (Smith, 1994). 

3.3 Spelteori 

Spelteori diskuterar olika möjligheter med strategiska interaktioner, som exempel att 

konkurrera eller samarbeta. Ett spel innehåller tre huvudsakliga faktorer (Binmore, 2007): 

1. Spelare 

2. Strategier 

3. Nyttoproduktion 

Det behövs aktiva spelare med strategier som interagerar i ett nätverk för att skapa nytta. 

Faktorerna härovan kan anta varierande format och har sin grund i spelarnas synsätt, 

motivation, möjliga handlingar, praktiska omvärldsfaktorer och faktiska handlingar (Binmore, 

2007). 

Teorin utvecklar att samarbete: 

 lönar sig om det finns en ömsesidig insikt om möjligheten med gemensam 

nyttoproduktion 

 inte lönar sig när ingångsvärdena enbart är konflikt och konkurrens 

Två forskare på området var John Nash och John von Neumann som representerar två diametralt 

olika perspektiv av spelteori men som tillsammans bildar en funktionell och mer komplett 

spelplan. Nash visar med sin jämviktsteori på nyttoproduktion genom samarbete mellan spelare 

och von Neumann visar genom sitt minimax-teorem att samarbete inte alltid är det givna valet 
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utan i vissa fall är utslagningskonkurrens den rätta strategin för att producera nytta och nå mål 

(Binmore, 2007).  

Nash och von Neumann är emellertid överens om att möjligheterna med nyttoproduktion genom 

samarbete är underskattade, främst på grund av okunskap, samtidigt som möjligheterna med 

konflikt och ensidig konkurrens är överskattade. De framhåller att den generella föreställningen 

är att verklighetens spelplan ser så ut – någon ska utmanövreras ur spelet för att maximera den 

egna nyttan (Binmore, 2007). 

Spelteori fungerar när spelarna agerar rationellt och förutsägbart. Exempel på motsatsen är när 

till exempel känslor som kärlek, prestige eller hat tillåts rubba rationella handlingsmönster. Det 

undergräver spelteorins tillförlitlighet. Av den anledningen är spelteorin kritiserad då 

människor tidvis agerar känslostyrt (Axelrod, 1984). 

Människor beter sig emellertid oftast inte irrationellt och därför är spelteori ändå tillförlitlig i 

de flesta situationer (Binmore, 2007). Det senare gäller särskilt när spelarna är kompetenta och 

har erfarenhet, vilket ofta är fallet i ekonomiska sammanhang (Binmore, 2007). För att kunna 

förutse en spelares rationella vägval behöver en annan spelare ha en uppfattning om vilken nytta 

som genereras i respektive val. Den nytta som genereras står i relation till den risk en den först 

nämnda spelaren är villig att ta för att uppnå nyttan. Genom kunskap om nytta och risk kan 

spelares strategier förutses (Binmore, 2007). 

3.3.1 Von Neumann – minimax-teorem 

Utan insikt om möjligheten med samarbete för gemensam nytta strävar spelarna efter att 

producera nytta för egen del utan hänsyn till, eller ens att överväga, andra spelare. Det är att 

likna vid konflikt där det finns två möjliga utfall – vinst eller förlust (Binmore, 2007). John von 

Neumanns minimax-teorem framhåller den här formen av spelteori, som emellertid är kritiserad 

av andra forskare för att vara alltför snävt inriktad för att fungera i verkligheten. Det von 

Neumann emellertid ville visa är att det inte alltid är möjligt, eller det bästa valet, att samarbeta. 

Att avstå från samarbete bör också övervägas istället för att låtsas att samarbete alltid är att 

föredra (Binmore, 2007). Om det strategiska valet enbart omfattar konflikt och konkurrens är t 

ett nollsummespel, sett till summan av de bägge utfallen (se figur 3). Om bara ett resultat räknas 

är det vinst eller förlust. Det kan liknas vid krona och klave – den ena vinner och den andra 

förlorar men det sammanlagda utfallet är noll.  
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Figur 3. Krona eller klave. En vinner men samtidigt förlorar någon. Summan blir noll. (Egen, 

2017). 

3.3.2 Nash – Nash-jämvikt 

I sin forskning identifierade John Nash situationer utan utslagning genom konflikt och 

konkurrens där spelarna istället gemensamt kunde skapa nytta tillsammans. Det sammanlagda 

resultatet blev i dess fall större än noll och ingen behövde förlora spelet. Tillståndet har kommit 

att kallas Nash-jämnvikt och är i allt väsentligt att likna vid det tredje alternativet (Binmore, 

2007). 

För att det ska fungera kommunicerar och handlar spelare konsekvent, rationellt och skapar 

förtroende (Binmore, 2007). I en Nash-jämvikt handlar spelare strategiskt i förhållande till de 

andra spelarnas strategi för att maximera sin gemensamma och enskilda nytta genom samarbete 

(Binmore, 2007). I en Nash-jämvikt finns strategier som alla spelare frivilligt vill tillämpa. Det 

kan exempelvis vara en lag som alla följer utan att det behövs ett rättssystem för att få lagen att 
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verka.  Ett enkelt exempel är vänster eller höger gångtrafik – båda vinner och båda följer 

frivilligt regeln där ingen behöver slås ut – krocka (Binmore, 2007). 

 

Figur 4. Båda håller höger eller vänster och båda vinner maximalt. Vinns-vinna (Egen, 2017) 

3.3.3 Fångarnas dilemma 

En användbar modell för att visa spelteorins olika variationer och utfall av nytta är fångarnas 

dilemma. Två fångar som är arresterade för samma brott sitter åtskilda och kan inte 

kommunicera med varandra. De får två alternativ: erkänn eller neka. Om båda nekar blir straffet 

för deras brott två års fängelse. Om båda erkänner är straffet fyra år. Om den ena nekar och den 

andra erkänner får den som nekar åtta år och den som erkänner ett år. Vilka strategiska val gör 

fångarna? I figur 5 illustreras den dominerande spelteorin som är en variant av en Nash-jämvikt. 

Det är den strategi som ger individen bäst utfall oberoende av vad de andra spelarna/fångarna 

väljer för strategi. I exemplet är det att båda erkänner. Det ger visserligen fyra år i fängelse men 

å andra sidan elimineras risken att behöva avtjäna åtta år i fängelse. Spelarnas/fångarnas 

egenintresse kommer att styra dem att nyttomaxiera utan att ta onödiga risker (Binmore, 2007).  
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Figur 5. Fångarnas dilemma. Minst risk och störst nytta är att erkänna. Trots att neka skapar 

störst värde tillsammans och för båda. (Egen, 2017) 

Som framgår av exemplet det finns ytterligare strategier som ger ett bättre utfall för alla 

spelare/fångar. Men eftersom dessa strategier innebär en större risk och är mer oberäkneliga 

väljs de bort eftersom ingen av fångarna vill riskera åtta år i fängelse. En viktig premiss i 

sammanhanget är att fångarna saknar möjlighet till kommunikation och kan alltså inte få 

kunskap om de andra spelarnas strategier och nytta.  

Men – om spelarna hade kunnat kommunicera strategier, nytta och därför hade kunna få 

förtroende för varandra så skulle den absolut största nyttan kunna produceras. I det här fallet 

hade båda spelarna/fångarna nekat, vilket endast gett dem två år i fängelse vardera (Axelrod, 

1984). Även detta utfall är en form av Nash-jämvikt. De här ovan beskrivna exemplen är enkla 

och grovt principiella. Verkliga situationer är mer komplexa och svårare att förutse. Det kan 

givetvis underlätta eller försvåra samarbetet mellan spelare. Som exempel, när en spelare vet 

att samarbetet kommer att avslutas kan det vara lönsamt att satsa på kortsiktig nyttomaximering 

genom eftersom ingen framtida relation behöver vårdas (Axelrod, 1984).  
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I ytterligare en situation utvecklas den gemensamma nyttan över så lång tid att den till slut tas 

för given. Då kan någon av spelarna frestas att nyttomaximera på bekostnad av de andra 

spelarna. Det som sker är då att förtroendet snabbt urholkas och samarbetet raseras (Axelrod, 

1984). 

I en situation där ett företag är under stark press och kämpar för sin överlevnad är motivationen 

till att söka samarbeten svagare. Det finns ett pris och en risk för att ingå i ett samarbete och i 

en pressad situation är beslutet att samarbeta svårare att fatta (Binmore, 2007). När spelare 

kommunicerar och handlar generöst över en längre tid så för det med sig fler spelare, samarbetar 

och nyttan hamnar i en positiv, expanderande spiral (Axelrod, 1984). Spelare kan välja att ha 

tålamod, förbise andra spelares oförrätter och på det sättet föregå med gott exempel och 

upprätthålla samarbetet istället för att omedelbart avbryta, vilket spelteorin förutsäger att en 

spelare bör göra när andra spelare avviker från samarbetsstrategin (Axelrod, 1984).  

Spelteori kan kritiseras för att vara alltför regelstyrd. Den antar att en jämnvikt uppstår när 

spelare inser att de har mest nytta av att vara konsekventa med en strategi och att andra spelare 

också kommer att vara konsekventa och agera logiskt eftersom alla parter förstår att det 

producerar mest nytta. Problemet är att till skillnad från ett spel, exempelvis schack, så finns 

inte en uppsättning regler som måste följas. Det innebär att verklighetens spelare kan göra och 

gör som de vill och det kan också innebära ett oförutsägbart och ologiskt beteende. Valet av 

strategi är en fråga om personliga värderingar och val snarare än generella normer. Följden av 

det kan kasta omkull spelteorins logik som bygger på att vi kan förutse vad de andra spelarna 

ska göra. Det kan vi egentligen inte. Det betyder att strategierna bygger på kvalificerade 

gissningar snarare än logik. Verkligheten är inte så tillförlitlig och konsekvent som spelteori 

vill göra gällande. Det förutsägbara är snarare undantaget än regeln. Utrymmet för tänkbara 

strategier är nämligen mycket stort och svårdefinierbart (Quiggin, 2005).  
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4 Empiri, analys och diskussion 

Utvalda begrepp har en central funktion i kvalitativa studier (Yin, 2011). De teoretiska begrepp 

som har valts ut från teorierna, för att de kan vara samarbetsfaktorer, och därför också kan 

kopplas till forskningsfrågorna, har vart och ett fått en specifik rubrik i det här kapitlet. Varje 

begrepp motsvarar en orsakslogisk faktor i samarbetsprocessen (se avsnittet, 

Forskningsfrågor). Därunder har underfaktorer som tillsammans bygger upp en faktor samlats. 

Faktorerna motsvarar den kvalitativa uppsatsens begreppsmetodik. Att omforma deducerade 

begrepp ur teorier till nya, för ändamålet utvecklade begrepp (faktorer), är ändamålsenligt och 

vanligt i kvalitativa studier (Yin, 2000). 

För det första figurerar samarbetsfaktorerna i inledningen, främst i problemdiskussionen. För 

det andra berörs de i metodkapitlet, främst i begreppsavsnittet, men även i operationaliseringen 

av intervjuerna. För det tredje återkommer de nu i strukturen för empiri, analys och diskussion. 

Här har de utvecklats (Yin, 2011) utifrån vad som framkommit i empirin och med hänsyn till 

uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Det här förhållningssättet gör det möjligt att utveckla 

studien såväl som de utvalda teorierna (Yin, 2011). Kapitlets faktorer är: Vision och mål, 

Strategier, Strategiska samarbetsalternativ, För och emot, samt Varför och hur. 

I detta kapitel finns ett antal textavsnitt som hänvisar till uppsatsens teoretiska referensram. För 

tydlighetens skull inleds vart och ett av dessa avsnitt på likartat sätt, exempelvis: ”Spelteori – 

...” eller vid diskussion: ”Reflektion – ...”  

Studiens empiri har ingen inledning men vid särskilda tillfällen understryks att det är empiri 

genom hänvisning till informanterna. 

Informanterna presenteras i Bilaga 2. 

4.1 Samarbete – vision och mål 

För det första är viktigt att se helheten som en vision eller ett mål. Det ska också framgå varför 

samarbetet behövs och hur processen ser ut för att lyckas – tillsammans. Synergiteori – flera 

faktorer som vision, proaktivitet, förtroende och attityd bygger tillsammans en miljö som kan 

skapa synergistiskt samarbete mellan intressenter (Covey, 2011). Spelteori – för att spelarna 

ska välja en samarbetsstrategi med ett bättre utfall för alla spelare behöver de kunna 

kommunicera och känna till de andra spelarnas strategi och nyttoproduktion (Binmore, 2007). 

För det andra ska det finnas en klar affärsidé som detaljerat förklarar varför samarbetet finns 

och hur det ska fungera. I den gemensamma affärsidén ska intressenternas mål kopplas ihop, 
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komplettera varandra och skapa nya kombinationer. KDI har för det ändamålet formulerat 

Royal Djurgården – en guide (KDI, 2017).  

För det tredje bör målet för samarbetet vara affärsmässigt och specialiserat utifrån den historia 

och framtid som intressentnätverket har. I styrningen behöver det finnas innovativa, upplysta 

och nytänkande komponenter som visar på det. Synergiteori – en genomarbetad och förankrad 

vision och ett mål samt en strategi för att omsätta dem i praktisk handling tillsammans med 

interna och externa intressenter är grunden för att kunna samordna intressenter och motivera 

dem att arbeta och skapa värde tillsammans. Trots att insikten om betydelsen av en vision är 

utbredd är den praktiska tillämpningen eftersatt. Exempelvis kan majoriteten av arbetskraften i 

USA inte redogöra för de viktigaste målen för den verksamheten de är anställda i. Vision och 

mål behöver diskuteras, förankras och klargöras (Covey, 2011). 

För det fjärde handlar om att ha ett utifrån och in perspektiv. Det är viktigt att känna till 

målgruppernas behov och bejaka dem istället för att utgå från den egna personliga bilden, menar 

några informanter.  

För det femte har KDI en aktiv och professionell vd som kommunicerar, agerar och företräder 

intressenterna och faktorerna som nämns härovan – det påverkar synen på samarbetet, visionens 

trovärdighet och effekt. Intressentteori – ledare av olika slag behöver förstå hur intressenterna 

fungerar och möta deras behov. Framgång och resultat är kopplade till ledningens förmåga att 

tillgodose intressenternas mål. Freeman talar om tone at the top – ledningens förmåga att prägla 

verksamheten (Freeman et al., 2007). 

För det sjätte behöver visionen och målen prioriteras i förhållande till andra handlingsalternativ. 

Man kan inte ha för många ärenden och samarbetena bör inte vara för stora så att man inte 

kommer i mål. Synergiteori – i processen som leder fram till vinna-vinna, synergi och tredje 

alternativ finns faktorn det viktigaste först. Utifrån ändamålet, visionen, behöver handlingar 

prioriteras som bidrar till visionens förverkligande och annat prioriteras ned. Utmaningen ligger 

ofta i att välja bort populära aktiviteter och bekväma vanor (Covey, 2004, 2011). 

Reflektion – att ha vision och mål kan anses som en självklarhet av de flesta. Det framkommer 

tydligt i empirin. Samtidigt var det inte förrän 2017 som KDI utarbetade en gemensam vision 

och målbild, vilket också medfört en tilltro till att KDI kan utvecklas ännu mer och att man nu 

utökar samarbete. Det finns därför anledning, trots att det kan verka självklart, att understryka 

vikten av att formulera vision och mål även för samarbeten. Därefter behöver visionen 
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prioriteras och vara ständigt närvarande i arbetet genom dialog och kommunikation av olika 

slag. Då kan samarbete bibehållas, utvecklas och skapa värde under lång tid. 

4.2 Samarbete – generellt om strategier 

Samtliga informanter framhåller att samarbete har stor betydelse för att nå mål och att utveckla 

verksamheter. De menar att samarbete i dess olika former har betydande potential. Den är 

hållbar och kostnadseffektiv.  

Intressentteori – affären utvecklas när ägare, chefer, anställda, leverantörer, finansiärer och 

samhället samarbetar och därigenom tar hänsyn till och utvecklar gemensamma intressen. Att 

göra lönsamma och hållbara affärer handlar om att förstå hur andra intressenter fungerar och 

hur samarbete kan skapas. Framgångsrikt företagande har alltid handlat om att leda med hänsyn 

till företagets partners – intressenter – av olika slag. Det handlar om att skapa värde för alla de 

viktigaste intressenterna – inte bara ägarna (Freeman et al., 2007). 

Trots det har ingen av informanterna en uttalad eller skriftlig strategi för ändamålet. Samarbete 

är inte heller en punkt som har hög prioritet i övrig styrning – varken i ledningsgrupp eller i 

formell explicit styrning. Det finns varken styrning eller uppföljning av samarbete men så borde 

det vara, framhåller en informant. Däremot har några av informanterna en informell strategi för 

att tacka nej till samarbetsförslag då de ständigt får nya erbjudanden och förslag – fler än de 

kan hantera.  

I något fall finns en strategi för att söka finansieringslösningar genom samarbeten, men då är 

det bara ledningen och ägarna som är involverade. Samarbete är något som alla chefer talar om 

men då mer informellt. Medarbetare involveras inte heller på samma vis som i andra 

prioriterade strategiska målområden. Samarbeten uppstår emellertid ändå, men då genom 

individuella initiativ och med personliga drivkrafter snarare än på grund av en uttalad 

intressentstrategi.  

I avsaknad av en formell strategi finns ändå en informell taktik där organisationen 

uppmärksammar ett problem eller ett behov. Ungefär som ett mål men inte explicit formulerat.  

Det är ständigt närvarande problem eller mål - ungefär som i väntan på en möjlig lösning. I 

nätverk och genom annan social spontan kommunikation kan en möjlig lösning uppträda. En 

dialog inleds och det kan leda till samarbetet för att lösa problemet och bidra till målet. Tomas 

Frisk: ”Vi noterar en utmaning eller en möjlighet. Det börjar så och sedan söker vi kontakt 

alternativt är öppna för kontakt att inleda ett samarbete”. Flera informanter talar om att istället 

vara proaktiv – ta initiativ och bjuda in till dialog för att hitta gemensamma lösningar.  
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Intressentteori – intressenter är individer som på något vis kan påverka en verksamhet eller som 

kan påverkas av den (se figur 1). I en strategisk intressentanalys kartläggs alla intressenter och 

hur de påverkar eller påverkas av projektet. Sedan planeras aktiviteter beroende på intressentens 

karaktär (Freeman et al., 2007). 

Förmågan att samarbeta internt och externt har strategisk betydelse, exempelvis vid en 

rekrytering. Då är samarbetsförmåga högt prioriterat, men är då mer som en personligt 

prioriterad egenskap inte en ledningsstrategi. Hans Lennart: ”Det ska vara någon som kan 

dricka sherry med amiraler och starköl med svetsarna.”  

Synergiteori – i den stegvisa processen för att nå mål genom samarbeten är det viktigt att man 

först ska visa förståelse för samarbetspartnerns mål innan man kan förvänta sig att få förståelse 

för den egna organisationens mål. Utan att visa en samarbetspartner att det finns en öppenhet 

och vilja att hitta gemensamma lösningar kan processen inte gå vidare till vinna-vinna, synergi 

och tredje alternativet (Covey, 2011).  

Lisa Månsson om strategi, process och tillvägagångssätt: ”I samarbetet är det viktigt att vara 

innovativ, att förstå att det finns flera lösningar på ett problem och att man därför behöver vara 

beredd att lyssna. Samtidigt är grunden att man har en gemensam problemlösning. Vad har ni 

för förväntningar och vad är ett lyckat resultat?”  

Synergiteori – en process i fyra steg som leder till synergi. Processens delar är att: 

 förstå att det är möjligt att skapa det tredje alternativet 

 definiera vad det önskade resultatet är  

 skapa det tredje alternativet genom modeller, skisser, film och liknelser. Låna idéer, 

kombinera dem – testa – vänd upp och ned på verkligheten. I denna fas ska en värdering 

av idéerna undvikas.  

 beskriv hur det tredje alternativet kan förverkligas, byggas och implementeras  

Det tredje alternativet kan skapas ur befintliga resurser. Tydligast av allt framträder hur 

människor som är motiverade och sammanknutna med varandra i ett team kan uppnå 

enastående resultat (Covey, 2011). 

Spelteori – det behövs aktiva spelare med någon form av strategi som interagerar i nätverk för 

att nyttoskapande relationer ska kunna skapas. Det som avgör vilken strategi en spelare väljer 

är hur denne tolkar de andra spelarnas strategier och handlingar samt praktiska 

omvärldsfaktorer (Axelrod, 1984). 
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Reflektion – i den generellt hårda konkurrens som råder i olika former och på olika plan 

framstår det som en missad chans, en dålig vana, att inte samarbeta strategiskt och systematiskt. 

Ändå överlåts samarbete allt som oftast till slumpen eller individuella initiativ. Enligt spelteorin 

behöver spelarna vara aktiva, visa sig och sina avsikter för att samarbeten ska kunna uppstå. 

Därför finns det mycket att vinna på att ha en uttalad samarbetsstrategi. Samtidigt behöver de 

andra spelarna förstå vilken strategi som föreligger för att kunna skapa en egen strategi. Det 

betyder att mötet, handlingen och avsikten är betydande och att om en spelare är öppen med sin 

samarbetsstrategi så är det en god grund för fler spelare att delta. Med en intressentanalys kan 

man aktivt identifiera tänkbara samarbetspartners, däremot visar intressentteorin inte hur 

synergiprocessen kan gå till. Genom att införa en strategisk synergiprocess som en del av en 

samarbetsstrategi kan mer och bättre samarbete skapas när intressenterna väl är identifierade. 

Det finns förmodligen redan en god grund hos de flesta intressenter – särskilt med tanke på att 

informanterna de facto påpekar att det finns goda chanser till betydande värden, till och med 

utan att kapital behöver investeras. Samarbete är emellertid inte en del av den ledningens 

explicita strategi, menar hävdar informanterna. Trots det har intressenterna på Djurgården bildat 

KDI för att utveckla gemensamma områden genom en gemensam organisation. Strukturen är 

välutvecklad även om den synergistiska formen av samarbete med tredje alternativ ännu inte är 

vanlig (se avsnitt, Former).  

4.3 Samarbete – strategiska alternativ 

Det framgår av uppsatsens empiriska fynd att å ena sidan att det finns lokala och nationella 

normer i Sverige som underlättar samarbete. Vi vill och är vana att hitta gemensam lösningar 

samt ställer ofta lojalt upp för kollektivet. Å andra sidan framkommer det att den naturliga 

hållningen för människor är att konkurrera. Dessutom styrs samarbetet, exempelvis 

besöksnäringen i Stockholm, av tradition och vana. Trots att museerna är betydande 

reseanledningar så har de inte tidigare varit en del i den strategiska affärsprocessen för att 

utveckla Stockholms besöksnäring. 

Intressentteori – med en intressentstrategi går det att identifiera och bearbeta de som påverkar 

och kan påverka en verksamhet (Freeman et al., 2007). 

Reflektion – det var ett tiotal år sedan som SMM:s dåvarande överintendent tog plats i 

Stockholms stads besöksnäringssamarbete. Det är intressant mot bakgrund av att myndigheten 

har nästan 2 miljoner besökare årligen till sina tre arenor och därför är en stark intäktsdrivare 

till besöksnäringen. Med en intressentstrategi hade samarbetet förmodligen utvecklats tidigare. 
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Fyra strategiska alternativ som framkommer i studiens data: 

4.3.1 Vinna-vinna – positiv synergi – värdeproduktion 

Å ena sidan framkommer att affärer driver affärer och möjligheterna ökar med fler aktörer – 

det är en vinna-vinnaattityd. Elin Karlsson: ”Det är naivt att tro att någon ska stjäla affären när 

organisationer går in i ett samarbete.” Det finns en möjlighet till tredje alternativet om 

intressenterna ser kraften i att komplettera varandra – att olika kan vara en styrka. Å andra sidan 

nämner informanterna att finns en rädsla för att investera i misslyckade samarbeten som stjäl 

resurser och är skadliga för affärerna. Flera informanter framhåller att de inte skulle gå in i ett 

samarbete som bara vara bra för den ena parten – det ska vara värdefullt för båda parter.Tomas 

Frisk: ”Jag vill inte gå in i ett samarbete där Skansen inte vinner någonting, inte heller i ett 

samarbete där vår partner inte vinner någonting. Våra mål, personlighet och timing avgör. Först 

ser jag att det finns ett vinna-vinna som i Baltic Sea Science Center-projektet. Sedan kommer 

mereffekter – add-ons. Det blir mer än två. Mer än det planerade men ändå något jag hoppats 

på från början.” 

4.3.2 Vinna-förlora – dominera för kortsiktigt värde 

I samarbeten med organisationer från andra länder finns det en attityd till samarbete och 

delaktighet som innebär att man föredrar att sköta sin del och har inte ett behov av att vara 

delaktig i de strategiska frågorna eller i samarbeten. Trots att vi i Sverige har en annan och mer 

positiv attityd till samarbete framkommer det ändå exempel på passivitet som kan bero på att 

man inte riktigt ser värdet av, eller vågar lita på, samarbetets möjligheter och därför inte 

prioriterar det. I dessa fall bedöms det säkraste vara att prioritera den egna verksamheten och 

målen. Om målen dessutom är kortsiktiga och snabba resultat eftersträvas är samarbeten inte 

den strategi som anses vara effektivast. Samarbete är en långsiktig investering som ger 

avkastning efter en tid. 

4.3.3 Förlora-vinna – bli dominerad för kortsiktigt värde 

Besöksmålen får lägre prioritet och sämre avkastning på samarbeten framkommer ur det 

empiriska materialet. Trots att besöksmålen när de investerar och drar publik och affärer till 

andra delar i besöksnäringen så får de sämre ekonomisk avkastning jämfört med det hotell och 

restaurang generellt erhåller. Att utnyttja en beroendeställning och på det sättet ställa orimliga 

krav i ett partnerskap kan inte fungera långsiktigt. Båda parter har ansvar för att undvika vinna-

förloraavtal, hävdar Covey (2004) och Freeman et al. (2007). 
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4.3.4 Förlora-förlora – negativ synergi – värdedestruktion 

Det är människans naturliga inställning att konkurrera. Människan tänker konkurrens men bör 

tänka samarbete, framkommer som ett av studiens fynd. När ytterligare en intressent satsar och 

expanderar på en plats möts denne ofta av rädslor och motstånd från de aktörer som redan är 

etablerade. Dessa fruktar att bli utkonkurrerade och inte få sin del. Efter en tid framstår dock 

nyetableringen som värdefull för alla – platsen utvecklas. 

Strikt proportionell rättvisa kan vara skadligt för helheten – exempelvis om de mindre aktörerna 

i ett område inte ser att de också har den största nyttan av en satsning som främst fokuserar på 

de mest publikdragande intressenterna snarare än en satsning där allt fördelas lika. Det 

sistnämnda kan innebära att effekten i kommunikationen och aktiviteter sjunker – vilket inte är 

till gagn för någon. Det förekommer en viss konkurrenssituation på Djurgården men den är 

kortsiktig. Långsiktigt och strategiskt finns det ingen grund för att konkurrera mellan 

intressenterna, däremot finns god grund att tillsammans konkurrera mot, säg, TV-soffan. Alla i 

KDI sitter i samma båt. Lisa Månson resonerar: ”Jag har svårt att tro att konkurrens är bra – 

kanske i sport och om man fokuserar på sin egen prestation” 

4.3.5 Samtliga alternativ – inbördes förhållande 

Synergiteori – tredje alternativet kan enkelt beskrivas som att två parter tillsammans får ett 

bättre resultat om de samarbetar än vad de får om de agerar var och en för sig – det vill säga 

1+1 kan bli 3. Den synergistiska processen inleds med en vinna-vinnaattityd (se 4.3.1). Det 

betyder att individer och organisationer är medvetna om möjligheten med samarbete. Resultatet 

kan bli en synergistisk process och som en följd – tredje alternativet (Covey, 2011). Det 

sistnämnda för tankarna till internationella konflikter med kärnvapen, exemeplvis mellan 

Nordkorea och USA. Emellan finns ett Sydkorea som vill ha diolog och utbyte med idrott och 

andra aktiviter som metod för fred och samhällsvärde (Silberstein, 2018). 

Ett problem som kan hindra samarbete är när organisationer har paradigmet att det endast finns 

två alternativ: mitt mål och ditt mål samt att dessa är oförenliga. I det fallet blir det följaktligen 

din ståndpunkt mot min och då uppstår negativ konkurrens istället för synergi – vinna-förlora 

(se 4.3.2), förlora-vinna (se 4.3.3) eller förlora-förlora (se 4.3.4). Om min mentala karta endast 

visar ett paradigm ser jag inget annat alternativ än att övertyga dig att följa min väg – jag får 

som jag vill. Om jag å andra sidan helt förkastar mitt paradigm och istället följer din väg – så 

får du som du vill, men inte jag – förlora-vinna. Om båda parter strider för att förgöra den andre 
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och därmed vinna följer förlora-förlora och detsamma inträffar om båda parter är passiva 

(Covey, 2011).  

Intressentteori – att leda utifrån ett intressentperspektiv innebär inte att man ska göra avkall på 

sitt eget intresse och ingå i samarbeten som ger en kortsiktigt stark men långsiktigt svag affär. 

Motsatsen är att använda en stark förhandlingsposition till att pressa, exempelvis en leverantör, 

till att ingå ett samarbete som ger en kortsiktigt bra affär är inte någon långsiktigt hållbar strategi 

eftersom leverantören kommer söka sig andra kunder (Freeman et al., 2007). 

Spelteori – utan insikt om möjligheten med samarbete för gemensam nytta strävar spelarna efter 

att producera nytta för egen del utan hänsyn till, eller ens att överväga, andra spelare. Det är att 

likna vid konflikt där det finns två möjliga utfall – vinst eller förlust. Fångarnas dilemma 

exemplifierar detta genom att spelarna oftast väljer det alternativ där risken är minst och som 

ger bäst resultat oberoende av vad de andra spelarna har för strategi. Fångarnas dilemma visar 

emellertid att det finns ytterligare strategier som producerar mer nytta – vinna-vinna – men 

denna strategi väljs bort eftersom det är okänt vad de andra spelarna har för avsikt och strategi. 

Man vill inte vara den som står med svarte Petter (Axelrod, 1984; Binmore, 2007).  

Reflektion – ur empirin såväl som teorierna härovan framkommer en matris av 

samarbetsalternativ som kan leda till hållbara, stabila och lönsamma strategier. Matrisen ger 

dels kunskap om intressentteori och den lönsamhet som finns i ett etiskt och samarbetssökande 

förhållningssätt som i intressentstrategi, dels en medvetenhet om möjligheterna och stabiliteten 

i synergiteorins vinna-vinnaattityd och hur den kan skapa synergi och tredje alternativ med 

expanderande värdeproduktion. Alternativet är den i praktiken vanligaste strategin – såsom den 

beskrivs i spelteori – att försöka maximera den egna vinsten oberoende av andra intressenter. 

Även om uppsatsens data visar att konkurrens oftast uppfattas som ineffektiv så finns det ändå 

situationer där samarbete inte är den effektivaste strategin. Det gäller exempelvis om målet är 

att maximera värdeproduktionen under kort tid ungefär som vid en utförsäljning. Det kan även 

vara så att det finns affärsmetoder som är osolidariska, exploaterande och förstörande – 

exempelvis värdeproduktion som bygger på miljöförstöring och utnyttjandet av människor. Då 

är samarbete ett oetiskt alternativ. Det framkommer att tiden oftast är det som avgör om 

strategin är vinna-förlora och att intressenter ofta, och i onödan, väljer att konkurrera för att 

vinna. I en situation där det inte finns en framtid för samarbete – exempelvis vid konkurs, 

omlokalisering eller ny strategi – reagerar emellertid spelare med att avsluta samarbetet och 
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exploatera sina möjligheter så snabbt som möjligt utan hänsyn till andra spelare (Axelrod, 

1984). 

Ett bra exempel på vinna-vinna, synergi och tredje alternativet är Skansens Baltic Sea Science 

Center där akademiska institutioner som vanligtvis inte samarbetar gör det. Skansen erhåller en 

vetenskaplig grund och en trovärdighet, ny kunskap skapas och tillgängliggörs samtidigt som 

Baltic 2020 finansierar och uppnår sitt syfte – klar synergi. Skansen har sina mål och genom 

nätverk, möten, kreativa arbetsgrupper har intressenterna skapat en mix som gör det möjligt att 

bygga Baltic Sea Science Center till gagn för alla inblandade och inte minst för allmänheten. 

Det här hade inte hänt om det inte varit för en proaktiv, innovativ, visionär förmåga att sy ihop 

ett bra samarbete. 

4.4 Samarbete – faktorer för och emot 

I empirin framkommer ett antal faktorer som tillsammans bygger upp ett framgångsrikt 

samarbete – det är kommunikation, att handla och förtroende. Motsatsen till eller avsaknaden 

av samma faktorer försvagar eller hindrar samarbete. Därtill finns ett antal faktorer som hindrar 

och försvårar samarbete – det är fat and happy och thin and sorry. 

4.4.1 Att kommunicera 

Samtliga informanter menar att kommunikation, att mötas, är grunden för samarbete av olika 

former. Det är när intressenterna träffas och för en dialog som nya idéer utvecklas och lösningar 

till problem kan hittas. Camilla Zedendahl redogör för ett tidigare samarbete: ”På denna plats 

handlade det om att dels företräda gemensamma ärenden och dels att paketera erbjudanden. 

Tidigare drev var och en sitt eget. Nu blev det en affärsidé som man inte ens visste om innan 

man satt sig vid bordet och började prata.” Man behöver följaktligen förstå vad de andra gör för 

att kunna se hur det kan komplettera den egna verksamheten.  

Synergiteori – i mognadsskalans steg mot samarbete, synergi och tredje alternativ behöver 

intressenter först förstå andra intressenters mål innan de kan förvänta sig att själva bli förstådda 

(Covey, 2004). 

Möten kan ske i organiserade nätverk eller spontant över exempelvis en lunch. När möten äger 

rum bör man trots att det inte är en del av agendan låta intressenterna berätta om sin verksamhet 

– först då kan nya idéer födas och samarbeten inledas. Ingmarie Halling resonerar: 

”Kommunikation är nummer ett och synergi är nummer två – en produkt av kommunikation.” 
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Synergiteori – i konflikter och konkurrenssituationer finns det två sidor som vill besegra 

varandra. För att istället nå fram till samarbete och tredje alternativ behöver vi kommunicera 

vår avsikt. Det ka leda till nya paradigm om samarbete och gemensam värdeproduktion (Covey, 

2011). 

Spelteori – den mest framgångsrika strategin i alla spelexperiment är lika för lika. Det innebär 

att spelare bestraffas när den inte samarbetar och belönas när de samarbetar. Strategin går ut på 

att kommunicera vänligt, ge igen om en spelare sviker, förlåta och vara tydlig och konsekvent 

i agerandet (Binmore, 2007). 

4.4.2 Att handla 

Av empirin framgår att tilltron till det övergripande KDI-samarbetet har ökat bland 

intressenterna tack vare en vd som är aktiv, handlar och är inkluderande. Ordning och reda med 

möten som har en tydlig agenda, är professionellt genomförda och med protokoll som skickas 

ut direkt är viktigt. En uppdaterad hemsida och professionell systematisk kommunikation. KDI 

behöver också vara proaktivt och handla i förhållande till omvärlden, exempelvis Stockholms 

stad, inte bara ställa krav utan att istället ta initiativ och agera. Det gäller också för var och en 

av intressenterna att gå från ord till handling inte bara delta på möten. Alla intressenter behöver 

göra sin del och det är avgörande att vara konsekvent och uthållig med de handlingar som ingår 

i samarbetet. Camilla Zedendahl resonerar: ”Samarbeten kräver vilja, positiv energi och att man 

öppen för inspel. Vi vill gå från kravställare till löftesleverantör. Så om det finns intressenter 

som konsekvent ser fel och som aldrig bidrar, kan det ibland vara bättre att avsluta samarbetet 

med dem.” 

Synergiteori – mognadsskalan visar ett antal steg som leder fram till samarbete. Proaktivitet, 

vision och mål samt att göra det viktigaste först. Den dagliga verksamheten kan upplevas som 

brådskande och får därför prioritet framför det strategiska arbetet. Men det handlar om att 

prioritera och göra medvetna val så att vision och mål kan genomföras. En vision och mål som 

inte prioriteras och får resurser så att den kan genomföras tappar sin funktion och kan varken 

motivera eller styra. Den organisation som fokuserat strävar och handlar mot ett kommunicerat 

mål blir däremot en intressant samarbetspartner för andra intressenter (Covey, 2011). 

Spelteori – det som avgör om ett samarbete kan bestå är vilka handlingar spelarna väljer. 

Fångarnas dilemma används för att visa strategiska handlingsalternativ vid ett tillfälle. För att 

bedöma hur spelare reagerar i ett mer omfattande spel och vid flera tillfällen har experiment 

genomförts där en serie handlingar kan bedömas. Under dessa omständigheter är ord utan 
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handling utan värde (Axelrod, 1984). Konsekvent handlande är att eftersträva för att maximera 

värde (Binmore, 2007)   

4.4.3 Att bygga förtroende 

Informanterna framhåller att förtroendet är avgörande för samarbete. Förtroende i det här 

sammanhanget omfattar såväl de ingående organisationernas varumärke som personkemin 

mellan de individer som ska samarbeta och verksamhetslogiken – det vill säga en affärsidé som 

bejakar intressenternas mål (se avsnitt, Vision och mål).  

Synergiteori – synergi och vinna-vinna kan inte utvecklas om det inte finns en tillit och ett 

förtroende mellan intressenter och förtroende kan inte uppstå utan gemensamma mål och utan 

respekt för varandras mål (Covey, 2011). 

Pålitlig och stabil – i en grupp samarbetsintressenter behöver de som deltar visa ett intresse och 

vara pålitliga genom att hålla löften till organisationen. Camilla Zedendahl framhåller: ”Alla 

samarbeten bygger på förtroende, att man levererar det man lovat och håller sitt ord.” Det gäller 

att visa framfötterna, vara proaktiv handla och kommunicera mycket. Det gäller att de med 

mandat – chefer som kan fatta beslut – också deltar i samarbetet. De behöver vara ambassadörer. 

Elin Karlsson: ”De som leder en verksamhet behöver vara föredömen.” En organisation med 

styrgrupper, arbetsgrupper och andra delar för att genomföra affärsidén skapar tydlighet med 

beslut och vem som har vilket mandat. Någon gång har en intressent inom KDI själv gått ut 

med information och på det sättet fått fördelar på de övriga intressenternas bekostnad. Det 

framhålls som ett exempel på en handling som minskar förtroendet även om det troligen inte 

var ett medvetet svek utan snarare ivrig tanklöshet.  

Synergiteori – förtroende är grunden för mänskligt samarbete. Det kan ses som att vi har ett 

förtroendekapital. Där kan vi göra insättningar såväl som uttag (Covey, 2004). Det kan vara 

många små insättningar eller uttag som är avgörande – man ska inte underskatta de små 

handlingarnas kraft. Vissa uttag är emellertid av sådan karaktär att samarbetet äventyras och 

inte kan repareras. Exempelvis medvetet brutna löften och avtal samt grövre svek (Covey, 

2004). 

En del i att bygga förtroende handlar om jämställdhet och hållbarhet.  En styrelse ska bestå av 

olika åldrar och kön så att den motsvarar de intressenter som den ska företräda, är en av 

slutsatserna som framkommer i uppsatsens data. Det främjar en nytänkande, öppen och flexibel 

attityd, i motsats till en ålders- och könsmässigt homogen grupp som gynnar sina egna syften 
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och ser samarbetet som en statussymbol snarare än ett verktyg för utveckling. ”Så har vi alltid 

gjort” är en fras och hållning som framkommer som oönskad av studiens fynd. 

Dels handlar det om att uppmärksamma och vara lyhörd på samarbetspartens idéer och mål så 

att denne kan känna sig hörd och tagen på allvar. Om man är egencentrerad så blir det inget 

samarbete.  

Synergiteori – delar i vinna-vinnaprocessen är även att vara medveten om mina mål samtidigt 

som jag också ser dina mål och vill förstå och bejaka dem. Om individer och organisationer kan 

kombinera olika paradigm och låta dem komplettera varandra leder det till nya lösningar 

(Covey, 2011). 

Ytterligare en vital del i förtroendet för samarbetet, snarare än för individerna i det, är om 

samarbetsplanen är affärsmässig och förankrad i de mål som intressenterna har. Det ska finnas 

en klar affärsidé som statuerar varför samarbetet finns och hur det ska fungera. Motsatsen är 

om nätverket finns främst som social och politisk företeelse. ”Inget fjäsk och fjosk” behövs, 

framkommer av studiens fynd. 

Spelteori – Av fångarnas dilemma framgår att om spelarna vet att spelet ska avslutas så kommer 

de att maximera sin egen nytta på den andre spelarens bekostnad. Men om det är oklart när 

spelet ska avslutas börjar spelarna agera mer långsiktigt. Om spelarna ska fortsätta spela och 

om de är motiverade att producera maximalt med nytta kommer de sträva efter jämvikt och 

samarbete (Binmore, 2007). 

4.4.4 Att vara fat and happy 

Svaga resultat och begränsade resurser kan hindra viljan och möjligheten till samarbete. Det 

kan även för mycket resurser, fat and happy, som en av informanterna uttryckte det. Några 

informanter anför att inom KDI är förutsättningarna mycket olika, exempelvis mellan 

verksamheter som har stabil statlig finansiering och de som ska leverera avkastning på kapital 

till sina ägare enligt strikt formulerade mål.  

Om verksamheten går ekonomiskt bra är tiden en begränsande faktor samtidigt som 

incitamentet att förändra är svagare – fat and happy. Även om ett samarbete inte kräver en 

kapitalsatsning så har den en alternativkostnad. Det är riskfyllt att ingå i samarbeten eftersom 

det ofta handlar om utveckling och kombinationer som inte kan kontrolleras. Man är beroende 

av sina samarbetspartners och det kan gå fel. 
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4.4.5 Att vara thin and sorry 

Om verksamheten är under press, har svårt att genomföra det grundläggande och samtidigt har 

svaga resultat minskar det motivationen till samarbete.  

Reflektion – Under mycket stark press, kniven på strupen, så kan det framkalla ett kortsiktigt 

till och med oetisk handlande vilket leder till en miljö utan tillit till samarbete – thin and sorry. 

4.4.6 Att ha ett tveksamt rykte 

Ett varumärkes historia likväl som en individs värderingar kan hindra ett samarbete trots en god 

affärsmässig potential. Exempel på problemattityder är orimliga krav och en mästrande 

överlägsenhet.  

Synergiteori – problemet som hindrar samarbete inte alltid är baserat på fakta utan snarare vilket 

synsätt man har på olika frågor – vilket paradigm som finns. För att nå fram till 

värdeproducerande samarbeten behövs ett paradigm som stödjer samarbete likväl som en 

förståelse för att det också är lönsamt. Hur vi ser på ser på saker, vårt paradigm, styr våra 

handlingar och resultatet vi får. Om målet är att ändra ett beteende så behöver vi först ändra hur 

någon ser på saken (Covey, 2004). 

Reflektion – i empirin och teorierna framkommer till synes självklara faktorer. Samtidigt 

framgår av empirin att det ändå inte är lika självklart i praktiken som det kan verka på papperet. 

Det gäller att föra den allmänna och generella självklara kunskapen till att praktiskt verka på 

något vis så det inte stannar på skrivbordet eller inte prioriteras tillräckligt. Det krävs en 

strategisk medvetenhet och disciplin för det – att se igenom arbetsvardagens brus. Motsatserna 

fat and happy (se 4.4.4) såväl som thin and sorry (se 4.4.5) kan hindra samarbete och att det 

förvisso kan vara befogat men att det lika ofta kan vara onödigt och av okunskap. Förtroende 

framkommer som grunden för i samarbete. Teorierna och empirin kretsar alla runt förtroendet. 

Det strategiska valet att samarbeta sker endast om det finns ett förtroende (se 4.4.3). Förtroendet 

finns endast om vi kommunicerat (se 4.4.1) våra mål och våra strategier samt värdet för alla 

inblandade. Om vi har kommunicerat men inte visar i handling (se 4.4.2) att vi prioriterar 

överenskomna avtal raseras förtroendet och resultatet uteblir. 

4.5 Samarbete – Varför och hur 

I empirin framkommer att det finns flera nivåer, storlekar och former av samarbete som skapar 

olika varianter av värde. Ingmarie Halling: ”Om jag ska hårdra det så betyder samarbete allt för 



 

53  

framgång och utveckling – högt och lågt.” Även Freeman (2007) anför att lönsamma och 

långsiktiga affärer på 2000-talet behöver byggas på en intressentstrategi och att 

kvartalskapitalismens dagar med kortsiktiga vinster alltmer förlorar sin affärsmässiga roll.  

Varför och hur KDI samarbetar: 

4.5.1 Kraftsamla tillsammans 

Det innebär dels om att samarbeta med att företräda gemensamma frågor, exempelvis 

infrastruktur och transporter eller tillståndsfrågor. Tillsammans får intressenterna en starkare 

röst som gör att KDI får bättre gehör hos Stockholms stad för sina frågor och får igenom 

angelägna förslag. Dels kan det innebära praktiska frågor om miljö, skyltar och temadagar på 

Djurgården.  

4.5.2 Varumärkesbygga 

Det handlar det om affärsstatus och social status för individer. Samarbetet är en 

statusbekräftelse som skapar motivation och stolthet hos intressenterna, chefer såväl som 

anställda, i en organisation.  

Intressentteori – En form som passar i området corporate social responsbility menar Freeman 

(2007).  

För KDI handlar det om att skapa ett tydligt gemensamt varumärke för Djurgården. Det är en 

fråga om identitet och kan inte göras om man inte involverar intressenterna. Alla har en del av 

en plats och varumärke som det gemensamma Djurgården till skillnad från varje enskilt 

varumärke inom KDI som endast har en huvudman och därmed egen rätt och kontroll att besluta 

allt om det egna märket. Genom att lansera Royal Djurgården samlar man intressenterna runt 

idén att utveckla Djurgården och positionen som ett besöksmål i världen (KDI, 2017). 

Ytterligare en del är samarbete mellan två parter, till skillnad från det större nätverkets 

samarbete. Det bygger identitet, stärker varumärket och ger ett förtroendekapital som i sin tur 

påverkar andra samarbeten och omvärldens bild av verksamheten.  

4.5.3 Samordna och kommunicera 

Samarbete kring kommunikation bidrar till att minimera programkrockar men också till att 

kombinera de olika intressenternas program. På liknande sätt går det att kommunicera en 

samarbetspartners budskap i en kanal eller på en arena där de inte annars hade funnits. Tomas 
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Frisk exemplifierar: ”Naturskyddsföreningen kommunicerar genom oss till den stora publik vi 

har.”   

4.5.4 Transaktion 

Flera mindre ekonomier kan tillsammans bli en stor ekonomi. Det kan finansiera en festivaldag 

eller bekosta gemensamt deltagande i mässor och andra säljande aktiviteter. En verksamhet som 

får stöd av en sponsor – kommun, företag eller en annan organisation – gör det möjligt att 

marknadsföra eller investera i annan verksamhet. Ett finansiellt stöd kan bytas mot entréer, 

program för personalen eller närvaro i lokalerna. Ett alternativ är kombinationsbiljetter. 

Besökaren köper en biljett och får två entréer, eller rabatt till en eller två besöksmål. Ett 

gemensamt Djurgårdskort är en variant av kombinationsbiljetten som förlänger besökstiden och 

motiverar till återbesök. 

4.5.5 Synergistiska 

Intressenterna skapar nya produkter genom att kombinera idéer eller befintliga produkter. Det 

kan också handla om att generera ny kunskap – praktisk såväl som akademisk – genom att lösa 

avancerade problem. Ett tydligt exempel framför av Tomas Frisk: ”I Skansens Baltic Sea 

Science Center finns ett samarbete mellan Baltic 2020 som är en huvudfinansiär, Skansen, 

Stockholms universitet och Statens lantbruksuniversitet. Här kombineras kunskapsmål, 

miljömål, publikmål och ekonomiska mål.” Exempelvis har Skansen inga egna forskare men i 

samarbetet vinner de den kompetensen. Kapital är visserligen ofta en del i samarbetsmixen men 

flera informanter framhåller att viktiga värden kan skapas utan att kapital behöver tillföras. 

Tredje alternativ och en merproduktion där summan blir större än de ingående delarna används 

av flera informanter för att beskriva den här formen av samarbete.  

4.5.6 Team  

Det förekommer samarbeten i mindre team mellan några få människor som träffas utan för att 

det är trevligt för att det kan leda till någonting. Det finns också exempel på samma informella 

form men på en högre organisatorisk nivå mellan organisationer och genom utsedda chefer. 

Även arbetsplatser kan präglas av olika typer av samarbete. Är de anställda beredda att träda in 

där det behövs, som delar i ett team, eller bara villiga att utföra arbetsuppgifter enligt en 

tjänstebeskrivning? Elin Karlsson resonerar: ”Jobbar vi tillsammans eller är vi bara här 
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samtidigt. Det gemensamma målet att bidra och komplettera varandra oberoende av position 

och hierarki. Det är vad jag ser som samarbete.” 

4.5.7  Onödiga  

Det förekommer även onödiga improduktiva samarbeten. Det är inte sällan samarbeten som 

fortlever av gammal tradition, eller sådana som är alltför stora, ineffektiva, saknar affärsidé och 

har otydliga syften. Dessa samarbeten fortgår automatisk men skapar inte något nytt värde eller 

nya idéer. Ändå vill man inte dra sig ur eftersom det ses som olämpligt och osolidariskt – det 

är besvärligt att säga nej.  

4.5.8 Värde 

Som ett genomgående värde i olika former av samarbete finns en långsiktig, hållbar social 

ekonomisk utveckling och konkurrenskraft för samarbetets intressenter. 

Camilla Zedendahl: ”Coopetition är att konkurrera genom samarbeta. Jag tycker att samarbete 

är ett medel för att vara konkurrenskraftig.”  

I uppsatsens data framkommer ett antal former av värdeproduktion som är kopplat till varför 

och hur intressenter samarbetar.  

De 10 viktigaste värdeproduktionerna: 

1. Varumärkesbyggande. Skapa identitet, position och kännedom om Djurgården i 

världen.  

2. Driva gemensamma frågor och ärenden som infrastruktur och hållbarhetsfrågor i 

förhållande till omvärlden. 

3. Skapa en attraktiv plats, vackra miljöer, vägar och parkmark. Gemensam enhetlig 

skyltning. Hygienfrågor som exempelvis sopor. 

4. Starkt värdskap – en gäst är allas gäst. Stimulerar till återbesök och rekommendationer. 

5. Större utbud med gemensamma program och aktiviteter. Driva affärer samordnat för 

god ekonomi och kvalitet. 

6. Innovativa lösningar genom att skapa nya koncept. Exempelvis hållbarhet med bilfria 

zoner och rättvisemärkta produkter.  

7. Lärande, best practice och kompetensutveckling.  
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8. Kommunicera budskap och nå målgrupper som en intresset har men inte en annan. Ett 

exempel är att Vasa vill nå lokalpubliken som är en stor målgrupp för Skansen. Det kan 

också vara likartade partnerskap med organisationer utanför KDI. 

9. Turistbyrån vid bron. Gemensamservice till gäster. 

10. Problemlösning och beredskap, exempelvis krishantering och -övning. 

Reflektion – I empirin framkommer en uppsättning olika samarbeten. De flesta har det 

gemensamt att de ska skapar värde. Följdriktigt speglar också informanternas förhållningssätt 

en övertygelse om att samarbeten kan skapa stora värden – därför samarbetar man. Det som 

hindrar handlar om undfallenhet, okunskap och i vissa fall är det berättigat att inte samarbeta 

(se 4.5.7). Vinna-vinna (se 4.3.1) måste vara kommunicerat och närvarande – det är avgörande 

för att samarbete ska uppstå. 

Synergiteori – det finns flera nivåer av samarbete. I en kompromiss har båda parter justerat sin 

ståndpunkt för att möta den andra parten, 1+1= 1,5 – summan blir mindre än vad båda parter 

hoppats på. I formen transaktion växlar man värde eller lägger samman ett värde, 1+1= 2 . I det 

synergistiska samarbetet (se 4.5.5) blir 1+1= 3 eller ∞ (Covey, 2011). 

Det strategiska och systematiska samarbetet som framgår av det empiriska materialet är 

ovanligt och inte heller en ledningsfråga. Endast Skansen och Baltic Sea Science Center är ett 

klart exempel på ett synergistiskt samarbete mellan flera olika parter med annars åtskilda 

verksamheter och mål. Projektet ubåtshallen (Bauer, 2017) är ytterligare ett exempel på ett 

välfungerande synergistiskt samarbete. Det naturligaste samarbete och mest förekommande för 

KDI, enligt empirin, är att göra gemensam sak med ärenden företrädesvis i relation till 

Stockholms stad och inte minst att bygga ett starkt varumärke och en destination av högsta 

kvalitet – i avsikt att expandera affärerna. Det är syftet med KDI och kan förvisso också anses 

som synergistiskt på lång sikt. Summan av delarna blir för KDI större än de ingående delarna 

genom gemensam kommunikation, samordning och paketering av aktiviteter. 

Intressentteori – det individuella och sociala snarare än affärsmässiga kan påverka chefers 

motivation till samarbete. Man vill tillhöra en viss grupp och vill inte stöta sig med dem som är 

en del i gemenskapen (Freeman et al., 2007). 

Reflektion – den undfallenhet respektive individuella privata motiv till samarbete som Freeman 

et al., (2007) hävdar finns kan vara ett slöseri med resurser och, liksom alternativkostnaden, ett 

problem. Men den personliga drivkraften kan också innebära att organisationen – inte bara 

individen – gynnas. Min erfarenhet från projektet ubåtshallen (Bauer, 2017) visar att en av de 
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större finansiärernas engagemang var personligt men gav samtidigt organisationen access till 

staden Karlskronas finrum och därmed en möjlighet att påverka dess beslutsfattare. Det är 

sålunda svårt att med säkerhet hävda om ett samarbete är onödigt eller inte (se 4.5.7). Även 

respondenterna framhåller att man aldrig kan veta om och när en kontakt leder till en idé och 

någonting av värde. 
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5 Slutsats 

Här presenteras uppsatsens slutsats efter den empiriska och teoretiska analysen. Först syftet 

sedan forskningsfrågorna, och därefter kommer ett resonemang om praktisk tillämpning och 

områden som genom att de beforskas kan ge mer kunskap om samarbetets faktorer och 

orsakslogiska process. 

5.1 Bidrag till uppsatsens syfte 

Uppsatsen syfte har sin utgångspunkt i frågan varför människor samarbetar eller inte. Det finns 

kunskap  och allmän efarenhet som visar att samarbete kan skapa substantiella värden i olika 

fomer, ibland med endast en blygsam insats. Inte minst kan det upstå sociala gemenskaps- och 

samhällsvärden som inte alltid räknas i klassiskt kaptalistiska samamnhang. Där är det endast 

kapital i kronor och avkastning på investerat kapital i kronor som räknas (Freeman, 2007). Det 

ena behöver dock inte utesluta det andra. Hållningen får även stöd i studiens samlade material. 

Men är det verkligen rätt att samarbeta när det finns en vetskap om att ett företag kan gå i 

konkurs eller om en tjänst sällan återgäldas? Ska man samarbeta även när det lovas runt och 

hålls tunt?  

Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om dessa frågor och skapa förtåelse för de 

samarbetsfaktorer som skapar, utvecklar och upprätthåller samarbete.  

Det samlade empiriska och vetenskapliga materialet ger stöd för att att samarbetsfaktorerna kan 

samlas, bearbetas och liknas vid en en faktorpyramid (figur 7) som kan byggas, underhållas  

och leverera värde dä faktorerna verkar i en pulserande process.  
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Figur 7. Samarbetet byggs av sju faktorer där basen är kunskap om samarbete och spetsen är 

värdeproduktion (egen, 2018) 

De faktorer som framkommer samverkar och stödjer varandra i en samarbetsprocess – inte 

primärt sekventiellt, dock med olika kraft och funktionsvariation.  

Exempelvis behövs kunskap för att överhuvudtaget vilja och förmå att inleda ett samarbete – 

basen i samarbetspyramiden (figur 7). Huruvida intressenter är och förblir motiverade att 

samarbeta är bland annat en konsekvens av eventuell värdeproduktion, men även tidigare 

erfarenheter – spetsen på samarbetspyramiden (figur 7). Det kan driva på initiativ och generera 

handlingskraft. Men samtidigt blir det ingen värdeproduktion om det inte finns en vision som 

är affäsmässig, samlar parterna och som sedan genomförs professionellt. Har intressenterna inte 

ömsesidigt förtroende för varandra eller för processen, så spelar visionen ingen roll – kanske 

inte ens möjligheten att producera nytta och värde.  

5.2 Sju Faktorer som skapar, utvecklar och upprätthåller samarbete 

5.2.1 Kunskap – grund för synsätt 

Kunskap – en faktor som påverkar motivation till samarbete är vilket paradigm som råder – hur 

man ser på samarbete. Ett paradigm är en produkt av kunskap och prägling. Ur studiens material 

går att utläsa att det finns en positiv syn på samarbete men att man inte ser det som en 

ledningsfråga med inriktning på att skapa ekonomiskt kapitalvärde genom innovation och nya 
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intäktsdrivare. Däremot ses samarbete som ett fruktbart sätt att lösa problem och kraftsamla för 

gemensamma ärenden.  

5.2.2 Kunskap om strategiskt samarbete – grund för vision, strategi och mål 

Strategisk kunskap – för att producera långsiktigt och hållbart värde för ägarna av en 

verksamhet behöver verksamheten identifiera och även ta hänsyn till intressenter som också 

erhåller värde – intressentstrategi (Freeman et al., 2007). För att kunna beteendeanalysera hur 

intressenter fungerar strategiskt, men också förstå vilken strategi som är bäst med samarbete 

och egen framgång som mål, kan spelteori tillämpas som en del i intressent strategi (Binmore, 

2007). När intressentstrategin är etablerad, intressenterna identifierade och strategierna klara 

behövs en modell för att forma samarbete så att en attityd av vinna-vinna etableras. För att nå 

fram till vinna-vinna, synergi och tredje alternativet behöver människor ha ett paradigm – se – 

som stödjer uppfattningen att samarbete skapar värde (se figur 2, Se-Göra-Nå). Först då 

kommer de att handla – göra – för att bygga uppsamarbeten och till sist – nå – värdeproduktion 

– synergiteori (Covey, 2011).  

Det handlar primärt om den inre värderingen av mänskliga relationer och möjligheter – slå ut 

eller samarbeta. I studiens data framkommer en något anpassad cykel jämfört Covey (2004) 

även o innebörden är snarlik: Kunskap-Perspektiv-Handling-Värde (figur 6). Det är kunskap 

och erfarenhet av samarbete som påverkar intressenternas perspektiv på vad samarbeten kan 

producera. Det är utgångspunkten fr handling och sedan resultatet. 
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Figur 6. Kunskap-perspektiv-handling-värdecykeln (egen, 2017) 

Perspektiv på samarbete – i studiens data framkommer att det finns olika strategiska perspektiv 

på samarbete som utmynnar i strategiska alternativ och handlingar (se 4.3 Strategiska 

alternativ): 

 Ett maximalt värde kan uppnås först när någon har konkurrerats ut. 

 Det finns en skepsis till huruvida samarbete verkligen skapar värde – särskilt i form av 

kapital. 

 Det är svårt att kvalitetssäkra eftersom man inte vet hur och vad de andra ska leverera. 

 Det är inte riktiga affärer utan snarare social samvaro.  

 Det är emellertid naturligt att samarbeta för gemensamma ärenden. 

 Samarbetet kan skapa betydande värde även utan tillskott av kapital. 

 Att generera synergistiska samarbeten för att utveckla nya produkter och ny kunskap är 

inte en ledningsfråga. Ingen formell styrning, inga mål och ingen uppföljning. 

Samtidigt finns det exempel på projekt som är föredömen och betydande framgångar genom 

synergi och tredje alternativ (se 4.5.5) och då blir det en ledningsfråga som har prioritet. De 

strategiska alternativen (figur 7) beskrivs utförligare i avsnitt 4.3 Strategiska alternativ. 
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Figur 7. Strategiska alternativ av samarbete. Vinna-vinnamatrisen (egen, 2017) 

5.2.3 Förtroende – grund för att sammanföra, motivera och hålla samman 

En grundläggande faktor – möjligen den mest betydande – är att det finns förtroende. Studiens 

material ger stöd för att utan förtroende så spelar de andra faktorerna en mindre roll. Det kan 

vara förtroende för en individ såväl som för organisationens varumärke samt för processens 

kvalitet och ändamål. Sålunda är de övriga faktorerna: kunskap, vision, kommunikation, handla 

och värde (se faktor 1, 2, 4, 5, 6 och 7) mekanismer i det som skapar förtroende och som nämnts 

härovan interagerar faktorerna i samarbetsprocessen.  

Förtroendet är inte statiskt utan kan byggas upp eller rivas ned. Först finns en mental projektion 

och sedan skapas den fysiska produkten (figur 8). Utan förtroende kan idén – mental i figuren, 

aldrig realiseras – fysisk i figuren (Covey, 2011 & Axelrod, 1984).  

 

Figur 8. (egen utifrån Covey, 2004) 

Man samarbetar inte om förtroende saknas. Intressenterna i intressentteori (Freeman et al., 

2007) kommer inte att mötas för dialog, synergi i synergiteori (Covey, 2011) kommer aldrig att 

skapas och spelarna i spelteori (Axelrod, 1984) kommer att välja en strategi för att maximera 

sitt eget värde oberoende av andra spelare. 

5.2.4 Vision och mål – visar riktning och samlar 

Visionen – bilden av vad som ska åstadkommas är nästa faktor som bygger samarbete. Det 

samlade studiematerialet ger stöd för att en väl formulerad vision, mål och affärsidé skapar en 

gemensam bild av vad, varför och hur samarbetet ska fungera. Om visionen är oklar skapas 
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tvivel och intressenterna förblir passiva istället för motiverade (Vroom, 1995). Det kan liknas 

vid bilden på locket till ett pussel (figur 9). Utan bild som hjälper aktörerna att orientera sig och 

se slutmålet är det besvärligt att se var man ska lägga sin bit (Covey, 2011).  

 

Figur 9. Visionen kan liknas vid locket till ett pussel. Utan en väl kommunicerad vision får 

teamet svårt att lägga sina bitar på rätt plats i förhållande till varandra och helheten (egen, 

2017) 

Visionen kommunicerar – den förenar, man lär känna varandra, och intressenterna kan prata 

ihop sig. Det skapar samsyn och klarlägger betydelsen av samarbetets olika innebörder. Det har 

i sin tur betydelse för det strategiska valet framgår det av spelteori (Axelrod, 1984). Utan 

kunskap om vad de andra intressenterna har för strategi väljer de den väg som ger mest nytta 

för den egna organisationen oberoende av vad de andra intressenterna gör. Det är att likna vid 

konflikt där det finns två möjliga utfall – vinst eller förlust. Men – om spelarna kan 

kommunicera vision, mål och affärsidé så skulle den absolut största nyttan kunna produceras 

(Binmore, 2007).  

5.2.5 Kommunikation – kopplar, visar riktning, klargör och reglerar  

Genom en vision kan intressenter kommunicera sin strategi när de möts i nätverk. Visionen kan 

vara avancerad och detaljerad eller bara en enkel skiss eller en berättad idé. Genom 

kommunikation kan nya och oväntade möjligheter synliggöras, som Latour (2005) framhåller. 
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Genom dessa kopplingar kan idéer, produkter och kunskap sammanföras och ett synergistiskt 

samarbete inledas istället för onödig konkurrens och utslagning. Det förutsätter ett vinna-

vinnaperspektiv. Att ha en strategi för att genom synergi utveckla nya produkter, tredje 

alternativ (Covey, 2011), kompletterar en intressentstrategi (Freeman et al., 2007). Traditionella 

samarbeten kan också uppstå (se avsnitt, Varför och hur). Exempel på kopplingar mellan 

intressenter i ett synergistiskt projekt – ubåtshallen (Bauer, 2017) visas i figur 10. 

 

Figur 10. Genom en vision som kommuniceras med andra intressenter kan oväntade idéer, 

lösningar och samarbeten ta form (egen, 2017) 

Kommunicera målförståelse – i en konkurrenssituation finns två parter som vill slå ut varandra. 

För att istället nå fram till samarbete och tredje alternativ behöver man kommunicera sin avsikt. 

Intressenterna behöver visa och kommunicera att de försöker förstå den andra partens mål innan 

de kan förvänta sig att bli förstådda (Covey, 2011). Av empirin framgår att lyssna och bekräfta 

en individs och organisations drivkrafter, motiv och mål i en kommunikativ dialog gör att 

kopplingar sker mellan individer såväl som organisationer. 

Kommunicera spelregler – den mest framgångsrika strategin i spelexperiment är lika för lika. 

Det innebär att en spelare bestraffas när denne inte samarbetar men belönas för samarbete 

(Axelrod, 1984). Strategin innebär att först kommunicera trevligt, ge igen, förlåta och vara 

tydlig. Tydligheten kommunicerar för de andra spelarna vilka spelets regler är och vid svek ger 

man igen samtidigt som man snabbt är beredd att förlåta – samarbeta igen. Spelet inleds alltid 

med att ha en öppen och positiv strategi fast med kommunicerade förväntningar – spelets regler 
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kommuniceras (Axelrod, 1984). I studiens data framgår dels att det finns en positiv syn på 

samarbete men att man ändå är avvaktande för att inte ha för många eller svaga samarbeten och 

resultat. Genom att kommunicera förväntningar på insats, handling, regler och när samarbetet 

avslutas kan en ökad trygghet uppstå som gynnar samarbete. 

5.2.6 Handling – upprätthåller och exekverar  

Att handla – är faktor 6 som framkommer i studiens data och som efter att samarbetet etablerats 

(se faktor 1, 2, 3, 4 och 5) gör att samarbetet kan upprätthållas för att sedan leverera värde (se 

faktor 7). Om en intressent konsekvent är passiv eller onödigt kritisk så är det bästa att avsluta. 

Bedömningen av andra intressenters strategiska avsikter görs efter en tid och då visar det sig 

vilken strategi de verkligen har (Axelrod, 1984). Passiva eller satsande. Ett samarbete bygger 

på att intressenterna gör sin del – handlar och håller avtal – inte bara är liknöjda medlemmar. 

Samarbetet blir en förlust om den ena parten investerar kapital och går med - 50 och handlar 

till ett värde av - 100 = -150 samtidigt som övriga intressenter går med för -50 men avvaktar att 

handla = -50. Det totala slöseriet för båda spelarna = -200 vilket illustreras i figur 11. 
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Figur 11. En investering i ett samarbete är bortkastat för parterna om de inte också är aktiva 

och handlar (egen, 2017) 

Att handla behöver prioriteras – den dagliga och ordinarie verksamheten kan upplevas som 

angelägen och brådskande. Den får därför prioritet framför det strategiska samarbetet, se figur 

12. Eftersom samarbete inte är en ledningsfråga, inte heller målstyrt, är det ingen som bär ansvar 

för uteblivet eller passivt samarbete. Den organisation som däremot fokuserat strävar och 

handlar blir en intressant samarbetspartner för andra intressenter, något som också Covey 

(2004) framhåller (figur 12). 

 

 

Figur 12. Samarbete behöver prioriteras som en strategisk fråga för att nå verksamheters mål. 

Andra mer kortsiktiga eller onödiga störande möjligheter – vardagens brus prioriteras ned 

(egen, 2017) 

5.2.7 Värdet – motiverar och bidrar till vision samt mål 

Producera värde – i studiens data framgår att utan ett målvärde och faktisk produktion av värde 

så kan ett samarbete inte utvecklas eller hålla samman långsiktigt. Värdet och syftet av 

samarbetet är vad som motiverar intressenterna att investera resurser. Det behöver vara tydligt 

att värdet som eventuellt produceras har betydelse för de som ingår i samarbetet, valens annars 

är det inget som motiverar (Vroom, 2009). 

Det finns flera nivåer som framgår i studiens data: 
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Hög – synegistiskt med tredje alternativ, 1+1=3 eller + ∞ 

Mellan – Lösa problem, driva ärenden och frågor, transaktion, 1+1=2 möjligen 3 

Låg – kompromisser och passivitet, 1+1=1,5 

Negativ – onödig konkurrens där en eller ingen vinner, 1+1= 0,5 eller -∞ 

Det är ovanligt att nå nivån Hög. Oftast är det en slump eller individuella initiativ som driver 

fram synergi, exemeplvis Baltic Sea Science Center på Skansen. Mellannivån är vanligt 

förekommande genom näterk och sammanslutningar, exemeplvis sponsring, 

mynidighetsfrågor, intressefrågor och biljettsamarbeten. Nivån Låg kan betraktas som en 

framgång eftersom intressenten är inställd på konkurrens och då riskerar man att helt gå miste 

om värde men genom en kompromiss får man ändå något (Binmore, 2007) och då framstår 

kompromiss som en framgång (Covey, 2011). Negativ är generellt vanlig men ovanlig inom 

KDI och bygger på ett synsätt (se faktor 1 & 2) att fullt och äkta värde bara kan produceras 

genom att konkurrera ut andra intressenter. Det finns data som visar att även om det blev fullpott 

i värdeproduktion så är intressenterna inte nöjda – det känns inte som en vinst eftersom de andra 

intressenterna inte slogs ut (Axelrod, 1984). I vissa samarbeten är det att träffas som motiverar 

individen och då är det den sociala samvaron och status som är värdet. Det sistnämnda är 

emellertid något som framkommer som tveksamt i studiens data även om det samtidigt finns 

exempel på hur det varit inledningen på framgångsrikt samarbete (Bauer, 2017). 

5.3 Svar på forskningsfrågorna 

Av bidraget till uppsatsens syfte (5.1) framgår de orsakslogiska faktormekanismer som ingår i 

KDI:s samarbetsprocess likväl som informanternas perspektiv på samarbete. Bidraget till 

uppsatsens syfte svarar därför också på forskningsfrågorna och av den anledningen behöver de 

inte upprepas här. Därutöver framgår följande slutsatser och svar på forskningsfrågorna av 

studiens data:  

1. KDI samarbetar för att gemensamt skapa ett besöksmål av högsta kvalitet med en position 

och kännedom i hela världen och för att gemensamt driva strategiska frågor som påverkar 

intressenterna. Det långsiktiga motivet är att generera fler affärer, bygga ett starkt och etiskt 

varumärke och genom det skapa värde – kapitalistiskt såväl som immateriellt, exempelvis 

varumärke.  
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1.1.  Hög – synegistiskt med tredje alternativ, 1+1=3 eller + ∞: Skansens Baltic Sea Science 

Center och KDI:s varumärkesutveckling av Djurgården. 

Mellan – lösa problem, driva frågor och ärenden, 1+1=2: Proaktivt driva KDI:s frågor 

med Stockholms stad som part. Samordna aktiviteter och skapa en kvalitativ miljö på 

Djurgården. 

Låg – kompromisser och passivitet, 1+1=1,5: Risk för detta utfall finns om KDI blir 

alltför konservativt och styrt av tradition. Jämställdhet i styrelsen, hållbarhet och 

nytänkande behövs.  

Negativ – onödig konkurrens där en eller ingen vinner, 1+1= 0,5 eller -∞: Framkommer 

inte studiens empiri. 

1.2. Faktorer skapar drivkraft. Grunden är faktor 1 – kunskap om samarbete tillsamans med 

att det finns förtroende – faktor 2. I processen är faktorerna 3, 4 och 5 det som skapar 

drivkraft och motivation: först vision, mål och affärsidé, sedan kommunicera, därefter 

handla och sist, men inte minst resultatet –  värdet, faktor 6. 

1.3. Vid avsaknaden av faktorerna i 1.2 och i synnerhet avsaknaden av förtroende för en 

individ eller organsiation utbeblir samarbete. Det gäller även  om en intressent är nöjd 

eller pressad, vilket innebär att det å ena sidan inte behövs något samarbete – fat and 

happy (se 4.4.4) – och å den andra sidan inte finns resurser till samarbete – thin and 

sorry (se 4.4.5). 

5.4 Praktisk tillämpning 

Med ökad kommunikation och ökad kunskap om de orsakslogiska faktorerna kan fler 

synergistiska samarbeten men också andra samarbeten skapas genom proaktiv handling, som 

en följd därav kan mer värde produceras för intressenter. Eftersom det går att beskriva 

processens delar kan man också utbilda, planera och genomföra fler och bättre samarbeten 

genom att presentera kunskap och ha en dialog om delarna. Kanske kan det bli en punkt på 

ledningens genomgång. Som grund kan teorierna användas: 

1. Intressentteori för att visa på den långsiktiga lönsamheten för ägarna och andra 

intressenter. Inventering och analys av intressenter. 

2. Spelteori för att förstå vilka strategiska alternativ som finns och hur intressenternas 

strategier och värdeproduktion interagerar. 

3. Synergiteori för att utveckla samarbete när en dialog är etablerad. Sträva efter vinn-

vinna, synergi och tredje alternativ. 
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Teoriernas anknytning till verkligheten i en svensk kontext får stöd i studiens empiri. 

För att utveckla och kvalitetssäkra faktorerna och kunskapen om generellt samarbete behövs 

först och främst stora volymer forskningsempiri. För att analysera empirin kan följande 

teoretiska ramar användas. 

1. Aktivitetsteori och aktörsnätverksteori för djupare förståelse om de nätverk intressenterna 

verkar i och andra samhällskrafter som påverkar samarbetet. 

2. Motivationsteori för bättre förståelse för motivation av individer och därmed organisationer. 

3. Djupare och bredare studier av intressent-, synergi-, samarbets- och spelteori för att 

kvalitetssäkra samarbetets kausala samband. 

4. Artiklar och teorier som framhåller att ren konkurrenskapitalism, och inget annat, är det 

som skapar bäst värde för samhället och organisationer är intressanta att använda som ett 

kritiskt perspektiv (Friedman, 2012) till teorierna som nämns under punkt 1-3.  
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Bilaga 1 intervjuguide 

Genom intervjuguiden ställs frågor av mer övergripande karaktär men också av en mer 

djuplodande sort för att täcka upp så mycket som möjligt (David & Sutton). Avsikten är att leda 

dialogen i rätt riktning och hålla den inom en ram som gör att så mycket empiri som möjligt 

kan genereras för att svara på forskningsfrågan, men utan att styra svaren genom alltför ledande 

frågor – en balans mellan att hålla i och släppa iväg dialogen (Yin, 2011).  

1. Vad är samarbete? 

2. Finns det olika former/varianter av professionellt samarbete? 

3. Vilka värden skapar samarbete?  

4. Vad har ni för samarbetsstrategier och eller strategier som knyter an till samarbete? 

5. Har ni en intressentstrategi? 

6. Vad innebär vinna-vinna och synergi i kontexten samarbete? 

7. Vilka faktorer, värderingar, förhållningssätt och handlingar bygger upp ett starkt 

samarbete? 

8. Som ovan, men istället vad som raserar ett starkt samarbete? 

9. Hur ser förhållandet ut mellan samarbete och konkurrens? 

10. Har KDI en strategi för samarbete? 

10.1. Hur och varför samarbetar KDI? 

10.2. Hur inleddes samarbete? 

10.3. Hur ser framtiden ut för samarbetet? 

10.4. Vilket värde skapar samarbetet? 

10.5. Vilket värde skulle kunna skapas? 

10.6. Vilka råd har du till Östersjöns skatter när vi vill utveckla goda KDI-samarbeten? 
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