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Sammanfattning  
Denna studie bidrar med empiriskt underlag till forskningen kring coopetition och dess 

mekanismer, dynamik och effekter. Studien undersöker vad en komplex relation innehållande 

både samarbete och konkurrens mellan två energibolag har för effekter för de respektive 

parterna, samt hur relationen har utvecklat de två aktörerna. Energibolagen som undersöks i 

denna fallstudie är Borlänge Energi AB och Falu Energi & Vatten AB. Studien behandlar 

specifikt sammankopplingen av deras respektive fjärrvärmenät samt efterföljande samverkan 

mellan de två aktörernas fjärrvärmeavdelningar. Teori om coopetition används för att analysera 

relationen och dess effekter, samtidigt som utvalda delar ur interaktionsmodellen används som 

beskrivande verktyg för att karaktärisera olika relevanta skeenden och fenomen. Resultaten 

indikerar att relationen i stor utsträckning har positiva effekter för båda parter i form av delade 

tjänster, ekonomiska besparingar, ökad leveranstrygghet och andra samarbeten. En negativ 

aspekt är en upplevd osäkerhet gällande transiteringen av fjärrvärme å Falu Energi & Vatten 

ABs sida.  

 
Nyckelord: Coopetition, interaktionsmodellen, samarbete, konkurrens, anpassning, 

samordning, energibolag 
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1. Introduktion till studien 
I dagens globala och komplexa industrimarknad tenderar företag och organisationer att i ökad 

utsträckning bygga relationer som innehåller både samarbete och konkurrens i syfte att 

införskaffa en större konkurrenskraft (Park et al., 2013). En organisation kan som ett resultat 

av att på olika sätt nyttja kompetens, faciliteter och andra resurser hos en samarbetspartner med 

vilken organisationen har en god relation erhålla fördelaktiga resultat som utan relationen inte 

hade varit möjliga. Relationen kan göra det möjligt för de två parterna att effektivisera sina 

verksamheter, göra investeringar och förenkla processer vilket kan vara avgörande för 

överlevnad och utveckling (Håkansson, 1982). Samtidigt är det inte ovanligt att organisationer 

som samarbetar inom vissa områden strävar efter att försvaga och besegra den andra parten 

inom andra. Bengtsson och Kock (2000) menar att denna komplexa typ av relation innehållande 

både samarbete och konkurrens kan ge bättre utfall än en relation som endast präglas av 

samarbete. Det finns enligt Bengtsson och Kock (2014) ett behov av studier och empiriskt 

underlag om coopetition i syfte att tydligare förstå dess mekanismer och dynamik, vilket denna 

studie syftar till att bidra med. 

 

Falun och Borlänge, två städer belägna i södra Dalarna, har sedan år 1984 respektive år 1969 

försörjt invånarna i sina respektive kommuner med fjärrvärme. Ansvariga för fjärrvärmenäten 

i kommunerna är de kommunägda bolagen Falu Energi & Vatten AB (FEV) och Borlänge 

Energi AB (BE), vilka har en god relation och ett intensivt samarbete sedan lång tid. Hos BE 

värms idag hälften av vattnet som används till fjärrvärme med restvärme från främst 

Kvarnsvedens pappersbruk (KP), som ägs av Stora Enso, samt stålkoncernen Svenskt Stål AB 

(SSAB). Tack vare den stora mängd restvärme som överförs från KP till BE så har BE ofta 

överskott av fjärrvärme (Bjurman, 2017). År 2012 fattades därför ett beslut om att förbinda 

städernas fjärrvärmenät i syfte att skapa en större leveranssäkerhet och samtidigt erhålla 

ekonomiska besparingar. Som ett resultat av detta beslut har Grundledningen HB skapats, ett 

dotterbolag som är gemensamt ägt av BE och FEV och som är ansvarigt för den gemensamma 

fjärrvärmeledningen Grundledningen vilken stod färdigbyggd vintern 2014 och idag med sina 

18 km förbinder städerna. Grundledningen gör det möjligt att distribuera fjärrvärme mellan de 

två näten i Falun respektive Borlänge. Det bidrar till att bolagen slipper starta oljepannor, som 

endast startas när kapacitetsbrist uppstår och medför höga kostnader, och därmed minskas 

bolagens koldioxidutsläpp och kostnader (Bjurman, 2017).  
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Byggnationen av Grundledningen har inneburit att de två bolagen har haft en tät 

kommunikation och ett genomgående samarbete på flera olika nivåer. Ett avtal kring hur 

ledningen ska användas har slutits och daglig interaktion sker, främst mellan de två bolagens 

driftavdelningar. Samarbetet kring centrala resurser såsom kompetens, ekonomi och personal 

har inneburit att relationen och samarbetet mellan BE och FEV har förändrats och intensifierats 

som en konsekvens av att flera olika avdelningar inom bolagen har interagerat på olika sätt. 

Samtidigt existerar också en konkurrens mellan bolagen. Intressekonflikter uppstår på olika 

områden bland annat vad gäller driften av fjärrvärmenätverket och hur samarbetet mellan BE 

och FEV ska fungera. Båda parter värderar trots detta relationen högt och menar att den är starkt 

bidragande till de respektive bolagens utveckling (Bjurman, 2017). BEs och FEVs samverkan 

kring Grundledningen är ett tydligt exempel på två organisationer som genom en relation 

innehållande både samarbete och konkurrens önskar åstadkomma effekter i form av 

kostnadsbesparingar, utökad kompetens och utveckling av sina verksamheter. Denna fallstudie 

ämnar därför undersöka om och hur denna komplexa och delvis paradoxala relation bidrar till 

att effektivisera och utveckla de båda parterna efter samverkan kring centrala resurser. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ur ett interaktionsperspektiv undersöka hur en komplex relation 

innehållande både samarbete och konkurrens mellan två organisationer kring ett resurskrävande 

gemensamt projekt har utvecklat de två parterna. Effekter ämnas identifieras för båda parter i 

syfte att bestämma i vilka avseenden konkurrens och samarbete gynnar och missgynnar de två 

bolagen. Fokus ligger på direkta konsekvenser för Borlänge Energi AB och Falu Energi & 

Vatten AB av byggnationen av Grundledningen, men också på eventuella synergieffekter som 

samarbetet och konkurrensen kring centrala resurser och den täta interaktionen medför. Utifrån 

syftet har följande frågeställningar formulerats: 
 

• I vilka hänseenden samarbetar och konkurrerar Borlänge Energi AB och Falu Energi 

& Vatten AB? 

• Hur har relationen mellan de två parterna utvecklats efter samverkan kring centrala 

resurser? 

• Vilka effekter har kunnat erhållas som ett resultat av deras samverkan? 
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1.2 Avgränsningar 

Fokus i denna studie ligger på att karaktärisera och kvalitativt bedöma relationen mellan BE 

och FEV och de olika effekter som de två bolagen har kunnat erhålla som ett resultat av 

samverkan kring centrala resurser. Därför utforskas relativt få tekniska detaljer gällande 

Grundledningen och fjärrvärmen. Dessutom avgränsas studien till samverkan mellan bolagen 

som härrör från Grundledningen och fjärrvärmenäten. Följaktligen tas inte andra delar av BEs 

och FEVs verksamheter i beaktning. 

1.3 Disposition 

Studien inleds med ett teoriavsnitt i Avsnitt 2 där den teori som senare används som 

analysverktyg presenteras. I Avsnitt 3 följer en beskrivning av den metod som har använts i 

studien, där forskningsmetod och tillvägagångssätt redogörs för. Avsnitt 4 presenterar den 

empiri som införskaffats, som sedermera analyseras med teorin som analysverktyg i Avsnitt 5. 

Studien avslutas med Avsnitt 6 där studiens slutsatser presenteras, samt en avslutande 

diskussion.  
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2. Teori 
I teoriavsnittet introduceras först ett relationssynsätt. Därefter presenteras begreppet 

coopetition, som följs av en introduktion till interaktionsmodellen. Sedan redogörs för 

begreppen anpassning, den ekonomiska dimensionen, samordning och kontrolldimensionen. 

Till sist presenteras den analysmodell som används. 
 

En relation kan karaktäriseras i en mängd olika perspektiv. I denna studie karaktäriseras 

relationen mellan BE och FEV ur ett interaktionsperspektiv i syfte att beskriva relationen i 

termer av interaktioner och handlingar. Därför etableras här med hjälp av Håkansson et al. 

(2009) ett relationssynsätt med ursprung i fältet “Industrial Marketing and Purchasing” (IMP). 

Håkansson et al. (2009) menar att IMP beskriver affärsrelationer som innehållande långsiktiga 

interaktioner och effekter av dessa mellan två organisationer. De menar vidare att det är 

interaktionen som är den mest centrala och definierande aspekten av en relation. Interaktioner 

förbinder aktiviteter utförda av olika aktörer samtidigt som den knyter resurser som ägs eller 

kontrolleras av olika aktörer till varandra. På detta sätt blir interaktionen en primär faktor för 

att skapa värde eftersom den påverkar alla aktivitetsmönster samt hur resurser distribueras och 

kontrolleras. Genom att av egen vilja på olika sätt anpassa sig till en annan part så kan vinster 

uppnås och en affärsrelation skapas (Håkansson et al., 2009). Detta relationssynsätt används i 

denna studie som ett deskriptivt verktyg med vilket relationen mellan BE och FEV kan 

definieras och karaktäriseras i termer av olika typer av interaktioner.  

2.1 Coopetition 

I stor utsträckning präglas relationen mellan BE och FEV av samarbete. Inom vissa områden 

har det dock uppstått konkurrenssituationer där de två parterna handlar utifrån sitt eget bästa på 

ett sätt som riskerar att skada den andra parten. Det finns alltså samtidigt konkurrens i 

relationen. Med detta i åtanke är det intressant att analysera relationen mellan BE och FEV med 

ett analysverktyg som innefattar både samarbete och konkurrens. Därför används Bengtsson 

och Kocks (2000) teori kring coopetition. Ordet coopetition är en sammanslagning av de 

engelska orden cooperation (samarbete) och competition (konkurrens) och beskrivs som en 

paradoxal relation som uppstår mellan två organisationer som i vissa strategiska aktiviteter 

samarbetar men som i andra aktiviteter är direkta konkurrenter. Denna typ av relation 

karaktäriseras av att den innehåller två diametrala typer av interaktion där den ena består av 
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vänlighet och hjälpsamhet på de områden där de två organisationerna delar gemensamma 

intressen men där den andra består av konkurrens. Bengtsson och Kock (2000) beskriver vidare 

denna typ av relation som den principiellt mest fördelaktiga typen av relation eftersom den i 

viss utsträckning innebär att de inblandade aktörerna hjälper varandra samtidigt som den också 

tvingar fram utveckling och förbättring genom konkurrens.  
 

Vidare argumenterar Bengtsson och Kock (2000) för att i vilken utsträckning samarbete är den 

dominerande delen av relationen mellan två parter till stor del beror på närheten till parternas 

respektive kunder. Med större distans till kunden tenderar relationen att i en större utsträckning 

tillåta samarbete. Forskning och utveckling är ett område som står relativt långt från kunden 

och som därmed typiskt kan ske i samarbete med andra parter som annars konkurrerar på andra 

områden. Drivkraften kring samarbetet beskrivs genom heterogeniteten av resurser, då varje 

part äger unika resurser som i vissa hänseenden används som konkurrensmedel men som i andra 

fall bäst utnyttjas i samarbete med en annan parts resurser. Bengtsson och Kock (2000) 

presenterar vidare tre typiska fördelar som kan erhållas som en konsekvens av samarbete. Den 

första är kostnaden för att utveckla nya produkter vilken delas på de involverade parterna, den 

andra är tidseffektivisering och den avslutande tredje fördelen är möjligheten för varje 

involverad part att bidra med sin specifika kärnkompetens. Utöver samarbetet så bidrar 

konkurrensen, den andra delen av coopetition, med ytterligare drivkraft för att utveckla 

produkten eller processen och för att överhuvudtaget genomföra aktiviteter med största möjliga 

effektivitet.  
 

Figur 1 illustrerar tre olika alternativ för huruvida en aktuell relation karaktäriseras 

huvudsakligen av samarbete, konkurrens eller lika stora delar av båda faktorerna. Figuren 

ämnas vara ett hjälpverktyg för att karaktärisera relationen mellan parterna genom att diskutera 

relationen i termer av de tre alternativen.  
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Figur 1. Tre alternativ för vilken faktor av samarbete och konkurrens som dominerar en 

aktuell relation. 
 

Gnyawali och Park (2009) argumenterar för att samarbete med en konkurrent är unikt och 

utmärkande på flera sätt. Konkurrenter, till skillnad från andra aktörer, agerar sannolikt på 

samma marknad och delar liknande resurser vilket ur detta perspektiv gör konkurrenter speciellt 

lämpade att samarbeta. Resurser hos en konkurrent kan ofta vara direkt användbara med lite 

anpassning och utveckling. Det är också sannolikt att konkurrenter har liknande drivkrafter 

vilket leder till att resurser och processer ofta kan vara kompatibla. Gnyawali och Park (2009) 

menar vidare att fördelar med coopetition är möjligheten att erhålla skalekonomi samt 

möjligheten att utveckla processer och produkter som inte kan åstadkommas annars, vilket leder 

till en reducering av osäkerheter och risker. Författarna Ricarda och Kraus (2013) instämmer i 

detta och beskriver att fördelarna med coopetition består av delade ekonomiska kostnader, 

synergieffekter från sammanslagningar av resurser, fördelar vid sökningar av kompletterande 

resurser samt en spridning av risker. Gnyawali och Park (2011) har applicerat coopetition på en 

fallstudie som visar att två involverade parter kan engagera sig i coopetition för att bemästra 

teknologiska utmaningar som ett resultat av att gemensamt använda relevanta resurser som kan 

komplettera respektive part. Om dessa faktorer tas i beaktning så bidrar det till att göra parterna 

starkt motiverade till att samarbeta med varandra trots att de tidigare har varit konkurrenter.  
 

Coopetition är intressant eftersom det visar på att inte bara samarbeten mellan parter, utan också 

konkurrens, kan leda till både individuella och gemensamma framgångar. BE och FEV har ett 
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uttalat intresse av ett utvecklat samarbete men på vissa områden finns det som tidigare nämnt 

konkurrenssituationer. Liknande drivkrafter kan identifieras mellan de två bolagen, vilket leder 

till en vilja att samarbeta kring resurser och processer. Detta kan i sin tur leda till fördelar med 

skalekonomi samt reducerade risker och osäkerheter. Utifrån resultat från tidigare studier inom 

ämnet så är det intressant att utforska vilka effekter coopetition mellan två aktörer på den 

industriella marknaden har på de respektive aktörerna.  

2.2 Interaktionsmodellen 

Interaktionsmodellen har använts för att karaktärisera och beskriva relationen och specifika 

skeenden som är av intresse. Modellen beskriver enligt Håkansson (1982) samverkan mellan 

två organisationer ur ett interaktionsperspektiv, vilket innebär att interaktionsprocessen mellan 

organisationerna är vad som hamnar i fokus. Modellen skiljer på kortsiktiga och långsiktiga 

aspekter av interaktionsprocessen. Kortsiktiga aspekter benämns som episoder, vilka kan 

involvera utbyten av produkter, tjänster och information mellan de två aktuella parterna. 

Episoderna separeras från långsiktiga processer som institutionalisering av vissa beteenden och 

hur de aktuella parterna anpassar sig till varandra över tid. Vidare verkar parterna i 

interaktionsprocessen i en miljö som innefattar den specifika sociala kontexten och den aktuella 

marknadsstrukturen. Slutligen inkluderar modellen atmosfären som omgärdar involverade 

organisationer, vilken beskriver relationens tillstånd och mer specifikt den relativa makten och 

graden av samarbete parterna emellan som kan förändras över tid (Håkansson, 1982).  

 

Huvudsakligen används interaktionsmodellen på vertikala relationer mellan säljande och 

köpande företag men har i denna studie utvecklats och applicerats på en relation med horisontell 

struktur. Anledningen till detta är att relationen mellan BE och FEV är horisontell, samt att 

horisontella och vertikala relationer innehåller samma komponenter i form av interaktion. 

Interaktionsmodellen kan i detta fall användas som ett nyttigt deskriptivt verktyg. Modellen är 

omfattande och därför har delar som ansetts vara relevanta och framträdande i relationen valts 

ut ur interaktionsmodellen, samtidigt som delar som inte ansetts vara aktiva och relevanta har 

valts bort. Fokus i denna studie läggs på följande fyra begrepp som identifierades som 

framträdande och relevanta i den pilotstudie som genomfördes; anpassning, den ekonomiska 

dimensionen, samordning samt kontrolldimensionen. Den ekonomiska dimensionen och 

kontrolldimensionen är underkategorier av atmosfären, samtidigt som samordning och 

anpassning mellan bolagen är en del av det fortlöpande utbytet.  
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I pilotintervjun talade respondenten om anpassning, detta som ett resultat av att samarbetet 

kring gemensamma resurser parterna emellan har gjort att parterna i större utsträckning har 

anpassat sig till varandra. Vidare diskuterades den ekonomiska dimensionen där relationen har 

bidragit till att ekonomiskt gynna bolagen eftersom de kan hjälpa varandra ur svåra situationer 

och därmed undvika att utnyttja reserver som inte är ekonomiskt gynnsamma. Samordningen 

parterna emellan följer av ett långsiktigt samarbete som har genererat ett bygge av en gemensam 

resurs och som kan styrka relationen och samordningen parterna emellan. Slutligen belystes 

bolagens beroendeförhållande till varandra. 
 

Figur 2 nedan illustrerar parterna BE och FEV och deras samverkan. Inom de båda bolagen 

sker ett kontinuerligt och fortlöpande informationsutbyte, därav pilarna inom vardera cirkel som 

representerar utbytet mellan olika delar och avdelningar inom respektive bolag. Pilarna som går 

mellan bolagen åt båda hållen beskriver utbytet mellan BE och FEV som sker i form av 

information, kompetens och material. Bolagen verkar i den gemensamma atmosfären som i sin 

tur innesluts av miljön. 

 

  
Figur 2. Relevanta och utvalda delar av interaktionsmodellen med innehållande 

beståndsdelar. 
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2.2.1 Anpassning 

När en nära relation och samverkan uppstår mellan två parter är det inte ovanligt att det sker 

någon typ av anpassning från en eller båda sidor. Det kan bland annat handla om anpassning av 

en produkt som utbyts, produktion eller informationsspridning. Anpassning mellan två 

organisationer är viktigt i det hänseendet att det binder de två parterna tätare samman som ett 

resultat av investeringar som sker i relationen (Woo & Ennew, 2004). Vidare poängterar 

Metcalf et al. (1992) att anpassningen i en relation kan ske i en sådan utsträckning att attityder, 

värderingar och målsättningar förändras som en konsekvens av att relationen utvecklas. 

Anpassning kan också ske vid intressekonflikter och på konkurrerande områden då parterna 

tvingas att förhålla sig till den andra parten. Enligt Håkansson och Snehota (1995) speglas 

utbytet mellan parter av teknologin som brukas av dem. Som ett resultat av att sammanföra två 

aktörer kan det uppstå problem gällande vissa aktiviteter och anpassningar till varandra. 

Allteftersom relationen mellan parterna utvecklas så ökar betydelsen av att minimera 

uppkomster av tillfällen där parternas tekniker inte överensstämmer med varandra. Många av 

anpassningarna som företag gör utgår från tekniska aspekter gällande produkter eller processer.  
 

Några av fördelarna med anpassning kan vara reducerade kostnader, ökade intäkter eller ökad 

kontroll över det utbyte man har med den andra parten. Handlar det om en köpande och en 

säljande aktör kan exempelvis produkten som utbyts anpassas från producentens sida till 

köparens behov (Håkansson, 1982).  

2.2.2 Den ekonomiska dimensionen 

Anpassningar mellan två parter påverkar enligt Håkansson (1982) sannolikt den ekonomiska 

dimensionen mellan samma två parter. Olika kostnader kan reduceras som en konsekvens av 

ett nära samarbete med en annan part. En närmare relation betyder att möjligheterna till att 

exempelvis hantera distribution, förhandlingar och administration förbättras för båda parter. 

Båda sidor kan uppnå positiva följder genom att nyttja den andres kompetens, faciliteter eller 

andra resurser. Nya produkter kan utvecklas tillsammans eller gamla produkter kan bli 

ombyggda. De kan också utbyta värdefull information som syftar till teknik och reklam 

(Håkansson, 1982).  
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2.2.3 Samordning 

Interaktionen mellan två parter har ofta sin början i att produkter, tjänster och information utbyts 

med en annan part (Santos & Baptista, 2015). Samordning är produkten av olika typer av 

utbyten som sker mellan två parter. För att utbyten ska kunna ske krävs att två representanter 

från de två organisationerna i fråga interagerar. När detta sker över tid uppstår ett mer 

långsiktigt samarbete, en överenskommelse mellan de två parterna om vilka roller de antar i 

relationen och på vilket sätt de bidrar till den andra parten. Således kan samordning definieras 

som i vilken utsträckning de två parterna är integrerade. Vanligt är att organisationer som på 

olika sätt är samordnade har gemensamma mål (Metcalf et al., 1992).  
 

Ett begrepp som kan adderas till resonemanget kring samordning är institutionalisering. Detta 

begrepp hänvisar till den praxis samt de regler och operativa procedurer som skapas i en 

relation. Det kan bland annat handla om samarbete kring teknisk problemlösning eller 

förändringar i de respektive verksamheterna för att öka lönsamheten (Woo & Ennew, 2004). 

Olika typer av institutionalisering i en relation sker som ett resultat av att förtroende byggs 

genom lyckade utbyten eller andra typer av lyckat samarbete. Således kan institutionalisering 

ses som en manifestation för det förtroende som har byggts i en relation och hur starkt bundna 

de involverade parterna är (Woo & Ennew, 2004). 

2.2.4 Kontrolldimensionen 

Som en konsekvens av att två organisationer samverkar och samordnas så uppstår enligt Hallén 

et al. (1991) ett maktförhållande mellan dem. Det relativa beroendet mellan två parter i en 

relation är vad som i huvudsak bestämmer maktförhållandet i relationen. Beroende kan härledas 

från innehav av resurser som den andra parten är i behov av eller från att på andra sätt inneha 

kontroll över resurser vilka den andra parten behöver. Genom att sätta den andra parten i 

beroendeställning kan den första parten påverka beteendet hos den andra i en riktning som bättre 

stämmer överens med den första partens målsättningar (Hallén et al., 1991). Kontroll över en 

annan part kan också påverka osäkerheten i en relation i bemärkelsen att det blir lättare att 

förutsäga den andra partens beteende (Håkansson, 1982).  
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2.3 Analysmodell 

Analysverktygen i denna studie har varit teori kring både coopetition och utvalda delar av 

interaktionsmodellen. Coopetition har använts för att analysera konkurrensens och samarbetets 

inslag i den komplexa relationen mellan BE och FEV. Kombinerat med interaktionsmodellen 

som har valts för att definiera i vilket perspektiv relationen karaktäriseras, nämligen ur ett 

interaktionsperspektiv, så erhölls en modell för vilka verktyg som har använts för att beskriva 

relationen och vilka verktyg som har använts för att analysera fallstudien.  

 

De utvalda delarna av interaktionsmodellen används för att bryta ned relevanta delar av 

relationen, samarbetet och konkurrensen mellan BE och FEV i syfte att karaktärisera utfallet av 

samarbetet kring centrala resurser i termer av effekter som har uppstått för de två parterna. 

Utfallet karaktäriseras i termer av de fyra kategorier som presenterats ovan, det vill säga 

anpassning, den ekonomiska dimensionen, samordning samt kontrolldimensionen. Alla dessa 

kategorier präglas av samarbete och konkurrens i olika utsträckning. Anpassning innefattar de 

olika sätt som parterna förhåller sig till varandra på och de förändringar i form av exempelvis 

produktion, värderingar eller målsättningar som skett. Den ekonomiska dimensionen behandlar 

de olika ekonomiska faktorer som samverkan mellan parterna inneburit, såsom förändringar i 

nyttjandet av olika resurser eller gemensam process- och produktutveckling. Samordning 

innefattar förtroendet mellan parterna och hur detta har förändrats samt vilka gemensamma 

målsättningar parterna har. Slutligen behandlar kontrolldimensionen maktförhållandet mellan 

de inblandade parterna och den osäkerhet gentemot den andra partens beteende som finns i 

relationen. Coopetition har använts för att problematisera relationen och identifiera inom vilka 

områden och i vilken utsträckning BE och FEV samarbetar och konkurrerar med varandra, samt 

vilka effekter de två respektive parterna kan erhålla. Analysmodellen som har använts i denna 

studie består således av ett analysverktyg som behandlar både samarbete och konkurrens och 

ett perspektiv ur vilket relationen kan karaktäriseras och beskrivas. 
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3. Metod    
I metodavsnittet presenteras studiens forskningsmetod, val av respondenter samt 

tillvägagångssätt för datainsamling. Vidare redogörs för hur insamlad data har analyserats 

samt studiens trovärdighet. 

3.1 Forskningsmetod 

Studien har valts att utföras med en fallstudie som huvudsaklig forskningsmetod eftersom syftet 

är att undersöka dynamik och förändringar i en relation mellan två bolag. En fallstudie 

karaktäriseras av att ett eller ett fåtal fall studeras ur ett flertal aspekter i syfte att införskaffa 

djup kunskap om ett specifikt fenomen i en viss kontext, ett angreppssätt som passar denna 

undersökning väl (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Vidare är inte syftet med denna studie 

att göra resultaten statistiskt generaliserbara. Syftet är snarare att undersöka hur en relation av 

denna typ kan utveckla två parter på den industriella marknaden, genom att studera hur BE och 

FEV har påverkats av samverkan kring Grundledningen samt vilka synergieffekter som har 

uppstått som följd. Därmed tillför rapporten ett teoretiskt bidrag. Detta motiverar att ha en 

fallstudie som huvudsaklig forskningsmetod som ger möjlighet att studera relationens olika 

relevanta aspekter på djupet i den kontext som bolagen befinner sig i. På så vis ges en 

heltäckande beskrivning av viktiga skeenden och karaktäristik i relationen (Bryman & Bell, 

2013).  
 

Vidare har fallstudien valts att genomföras med hjälp av kvalitativa metoder. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) används kvalitativa metoder främst i syfte att karaktärisera ett sammanhang, 

en situation eller liknande. Det centrala i en kvalitativ metod ligger i att söka kategorier, 

beskrivningar eller modeller som bäst beskriver ett givet fenomen eller ett givet sammanhang i 

relation till omvärlden. I denna uppsats används därför kvalitativa metoder främst i form av 

semistrukturerade intervjuer just för att kunna karaktärisera relationen mellan BE och FEV samt 

hur den har utvecklats under samarbetet kring det gemensamma projektet. I ett tidigt skede 

genomfördes en pilotstudie i syfte att tydligare definiera studiens inriktning samt relevanta 

aspekter av relationen mellan de två parterna. I senare skeden av studien genomfördes fyra 

intervjuer i syfte att på djupet studera de aspekter som efter pilotstudien har bedömts som mest 

intressanta och relevanta (Bryman & Bell, 2013). 
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3.2 Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes för att få en överblick över relevanta delar om samarbetet mellan 

BE och FEV. Som Olsson och Sörensen (2011) beskriver kan en pilotstudie genomföras med 

avsikt att identifiera egenskaper och innebörder i olika processer. I detta fall var intentionen att 

samla sådan information för att kunna bestämma en tydlig riktning för undersökningen samt 

precisera framtida frågeställningar. Studien genomfördes genom en semistrukturerad intervju 

med Mathias Bjurman. Fokus i pilotintervjun låg på att karaktärisera relationen mellan BE och 

FEV och hur den har utvecklats efter ett intensivt samarbete kring centrala resurser i syfte att 

identifiera relevanta teoretiska analysverktyg och tydligare definiera studiens syfte. Således 

ställdes mer öppna och övergripande frågor än i senare intervjuer. Pilotintervjun bestod av ett 

telefonsamtal som spelades in för möjlighet till senare genomlyssning (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2014). 

3.3 Val av respondenter 

Respondenter har valts utifrån deras på förhand bedömda kunskap och insikt i de ämnen denna 

studie behandlar (Bryman & Bell, 2013). Respondent under pilotintervjun var Mathias 

Bjurman, produktionschef för Grundledningen HB. Bjurman jobbar halva sin tid för BE och 

andra halvan för FEV, vilket ger honom en unik position med insyn i båda verksamheterna samt 

samarbetet kring centrala resurser. I egenskap av tidigare projektledare för byggnationen av 

Grundledningen anses han ha god insyn i de ämnen som rör denna studie och därför valdes han 

som respondent till pilotintervjun. Båda uppsatsförfattarna var närvarande och delaktiga i 

intervjun. En djupare förståelse för hur samarbetet mellan bolagen har utvecklats införskaffades 

genom pilotintervjun, samtidigt som en inblick över vad den intervjuade tycker har varit 

speciellt signifikant i samarbetet erhölls. Bjurman intervjuades sedan ytterligare en gång i 

semistrukturerad form när arbetets inriktning var tydligare fastslagen.  

 

Lars Runevad, med titeln Production controller på FEV, intervjuades vid ett tillfälle efter 

rekommendation av Bjurman i syfte att ta del av åsikter kring samarbetet hos en person som 

har varit involverad i projektet på ett annat sätt än i en ledande position. Runevads involvering 

i projektet kring Grundledningen kretsade främst kring tekniska aspekter och hur det nya 

systemet skulle styras. Därför ansågs han även kunna bidra med kunskap angående 

fjärrvärmenätets funktion innan och efter sammankopplingen. Vidare intervjuades Daniel 

Widman, driftchef på FEV, även han efter rekommendation av Bjurman. Tack vare sin ledande 
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position ansågs Widman ha god insyn i hur samarbetet mellan bolagen har sett ut både innan 

och efter projektet kring Grundledningen. Widman var dessutom i stor utsträckning involverad 

i beslutsfattandet kring projektet. Det ger honom en insikt i samarbetet med BE på ledande nivå 

från FEVs sida vilket var av intresse att undersöka. Slutligen genomfördes en semistrukturerad 

intervju med Peter Holmberg, driftchef på BE. Holmberg var inte involverad i byggnationen av 

Grundledningen men anses ha god överblick över bolagens samarbete både innan och efter 

sammankopplingen. Holmberg arbetar endast på BE, vilket var önskvärt eftersom övriga 

respondenter är som minst deltidsanställda av FEV, och valdes därför som respondent. För mer 

detaljerad information gällande intervjuerna och deras genomförande, se Tabell 1.  

3.4 Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer, med fokus på hur relationen mellan BE och FEV har utvecklats 

som ett resultat av samarbetet kring Grundledningen, har genomförts. Olsson och Sörensen 

(2011) beskriver att intervjuer med fördel kan användas för att uppnå kunskap om 

respondentens värld. Semistrukturerade intervjuer valdes i syfte att kunna specificera och 

karaktärisera relationen och samarbetet mellan BE och FEV. Semistrukturerade intervjuer 

innebär att ett intervjuprotokoll följs men att möjlighet för respondenten att utveckla intressanta 

ämnen som eventuellt dyker upp spontant under intervjuns gång ges. Detta ger även 

respondenten möjlighet att betona och utveckla ämnen och frågeställningar som personen i 

fråga själv anser vara viktiga och intressanta. Respondenterna hade i förväg endast vetskap om 

att intervjun skulle kretsa kring Grundledningen och samarbetet mellan BE och FEV. Varje 

intervju strukturerades innan varje tillfälle, dels rörande vilka frågor som skulle ställas men 

också avsättning av tid för eventuella följdfrågor och relevanta stickspår. Följdfrågorna som 

uppstod under intervjun användes för att nå en djupare kunskapsnivå i vissa specifika delar. 

Slutligen har varje respondent blivit tillfrågad om intervjun kan spelas in i dokumentationssyfte 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Intervjuerna analyserades sedan i efterhand (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 2014). För en överblick över samtliga intervjuer, se Tabell 1. Intervjun 

med Mathias Bjurman 11 januari 2018 kompletterades med löpande mailkorrespondens efter 

intervjun. Intervjuplatserna för telefonintervjuerna är ej ifyllda eftersom redogörelse för plats 

vid genomförande av telefonintervjuer saknar relevans. För de intervjufrågor som använts, se 

Bilaga 1 och Bilaga 2. 
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Tabell 1. Beskrivningar av de intervjuer som genomförts i studien. 

 

3.5 Operationalisering 

Operationaliseringens syfte är att med de teoretiska begrepp som har valts som verktyg göra 

syftet med studien praktiskt undersökningsbart. För att uppnå detta bryts huvudproblemet ner i 

olika teoretiska rubriker på vilka fokus ska ligga i datainsamlingen. Datainsamlingen har skett 

främst genom intervjuer och därför behöver intervjufrågor som kan knytas an till syftet med 

studien, och som dessutom kan generera svar som är möjliga att analysera med de analysverktyg 

som har valts ut i denna studie, formuleras. Analysverktygen är teori om coopetition samt ett 

sätt att beskriva och karaktärisera samarbetet och konkurrensen mellan BE och FEV i utvalda 

delar av interaktionsmodellen. De aspekter av interaktionsmodellen som fokus har legat på 

beskrivs i det andra steget i Figur 3, nämligen anpassning, den ekonomiska dimensionen, 

samordning och kontrolldimensionen. Ur dessa rubriker kan sedan teman och påståenden 

konkretiseras från vilka intervjufrågorna är direkt formulerade, se Figur 3.  
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Anpassning kan handla om målsättningar eller tekniska förändringar av produkter eller 

processer. Således formulerades intervjufrågor som “Ser du någon skillnad på Falu Energi & 

Vattens målsättning gällande fjärrvärme innan och efter bygget av Grundledningen? Har den 

förändrats och i så fall hur?” och “Har bygget av Grundledningen inneburit tekniska 

förändringar av er produkt och/eller process, och i så fall hur?”. Den ekonomiska dimensionen 

handlar till stor del om kostnadsförändringar som en konsekvens av en relation till en annan 

part. För att få information om detta formulerades intervjufrågor som “Vilka ekonomiska vinster 

kan ni göra som ett resultat av byggnationen och samarbetet kring Grundledningen?” och “Har 

ni tack vare samarbetet kring Grundledningen börjat utveckla processer och produkter i 

samarbete med den andra parten?”. Vad gäller samordning så behandlar det förtroende och hur 

de två parterna är integrerade, vilket ledde till frågeformuleringar som “Hur har byggnationen 

av Grundledningen och samarbetet kring detta påverkat ert förtroende för den andra parten?”. 

Kontrolldimensionen behandlar maktförhållandet och hur det tar sig i uttryck. För att utvinna 

information angående det så formulerades frågor som “Sitter ni på resurser i form av ekonomi, 

material och/eller kompetens som är viktiga för den andra parten och/eller tvärtom?”. I det 

tredje steget i Figur 3 åskådliggörs kring vilka konkreta ämnen intervjufrågor formulerades 

utifrån de olika teoretiska rubrikerna i steg två.  
 

 
Figur 3. En schematisk bild över operationaliseringsprocessen. 
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3.6 Analys av data 

I syfte att analysera den data som har samlats in med de metoder som beskrivits i 3.1-3.5 

används den analysmodell som beskrivs i 2.7. Analysmodellen har coopetition som 

utgångspunkt och bryter ner relevanta aspekter i teoretiska rubriker hämtade från 

interaktionsmodellen, se Figur 3. I det tredje steget i Figur 3 ses de konkreta ämnen som ämnas 

undersökas. I syfte att tydliggöra hur data har analyserats och tolkats presenteras nedan Figur 4 

där de olika ämnena kan ses till vänster i matrisen, och citat kopplade till dessa ämnen hämtade 

från de intervjuer som genomförts till höger. På detta sätt tydliggörs exempel på hur citat från 

intervjuerna har knutits an till olika teoretiska ämnen och därmed hur data har analyserats. I 

bilden presenteras nio citat som har kopplats till nio av de elva teoretiska ämnen som presenteras 

i Figur 4. De två ämnen som utelämnats i Figur 4 behandlas alltjämt i studien. Alla citat 

presenteras i sin kontext i den löpande texten i Avsnitt 4. 
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Figur 4. Till vänster i matrisen ses de olika teoretiska ämnen som studien behandlar. Till 

höger presenteras citat från intervjuer som kopplats till ämnena. 

3.7 Studiens trovärdighet 

En del i att öka trovärdigheten i resultaten är enligt Lincoln och Guba (1985) att investera tid 

och göra sig införstådd med undersökningsområdet gällande exempelvis kulturen och 

bakgrundsfakta samt att skapa förtroende med eventuella respondenter. Med hänsyn till detta 

har olika källor, som exempelvis de respektive bolagens hemsidor, undersökts innan 

intervjuerna genomfördes i syfte att införskaffa relevant bakgrund till bolagens verksamheter 

och samarbetet dem emellan. För att vidare underbygga studiens trovärdighet har data samlats 

in utifrån flera olika källor i form av intervjuer, observationer och dokument (Lincoln & Guba, 
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1985). Intervjuer med personer från både BE och FEV på olika positioner har genomförts i syfte 

att skapa en objektiv bild av relationen dem emellan.  

 

En komplett överförbarhet från en kvalitativ studie till en annan är mer eller mindre omöjligt 

(Lincoln & Guba, 1985). Detta eftersom det ursprungliga utförandet sätter upp ett ramverk för 

sin specifika arbetskontext, vilket inkluderar bland annat plats och tid för genomförandet. Som 

ett resultat av svårigheten att överföra eller ompröva ett utförande till perfektion är det snarare 

undersökarens uppgift att bistå med riktlinjer som möjliggör en överförbarhet till ett liknande 

projekt. Därför har genomförande, tillvägagångssätt och hur studien metodmässigt har byggts 

upp beskrivits i detta avsnitt. 
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras den information som datainsamlingen resulterat i. Avsnittet inleds 

med förutsättningarna inför byggnationen av Grundledningen, sedan förklaras själva 

byggprocessen. Slutligen behandlas det efterföljande samarbetet och konkurrensen. 

4.1 Gemensam strävan efter sammankoppling 

Det har länge funnits samstämmighet mellan BE och FEV kring en önskan att sammankoppla 

fjärrvärmenäten i de respektive städerna (Bjurman, 2018; Widman, 2018; Runevad, 2018; 

Holmberg, 2018). Det finns, och fanns även innan byggnationen av Grundledningen, en 

prisskillnad på fjärrvärmen som gör det fördelaktigt att överföra värme mellan städerna. FEV 

eldar främst biobränsle för att producera fjärrvärme och BE eldar främst avfall. Eftersom 

biobränsle är dyrare än avfall uppstår en prisdifferens som verkar som incitament för att 

överföra fjärrvärme mellan städerna (Bjurman, 2018). BE tar dessutom emot restvärme från KP 

och SSAB vilket har medfört att de ofta har överskott av fjärrvärme. Därmed finns en önskan 

från BEs sida att få användning för det överskott av energi som ofta finns (Bjurman, 2018; 

Widman, 2018).  
 

Genom att bygga Grundledningen så kan driften optimeras på ett sätt som både BE och FEV 

har nytta av (Holmberg, 2018). Anledningen till att ledningen inte byggdes förrän 2014 var den 

beräknade kostnaden för byggnationen, vilken ansågs vara hög. Beslut om att bygga ledningen 

fattades till slut dels tack vare en uttalad samarbetsönskan mellan BE och FEV men också för 

att FEV behövde en ny vattentäkt som BE kunde bidra med. Detta ledde till ekonomiska 

fördelar i att bygga både en vattenledning och Grundledningen mellan Borlänge och Falun 

samtidigt (Runevad, 2018). FEVs fjärrvärmekapacitet år 2017 var 130 MW och 

årsproduktionen 300 GWh, fördelat på flertalet pannor i vilka man eldar för att värma vatten 

som sedan transporteras till kunden via nedgrävda ledningar. Det kan dock uppstå situationer 

då efterfrågan är högre än 130 MW. Flera pannor bör också inom några få år bytas ut och istället 

för att bygga en ny panna med kostnader på upp till en miljard kunde Grundledningen byggas 

för en betydligt lägre kostnad vilket innebär att både BE och FEV erhåller driftnytta (Runevad, 

2018).  
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4.2 Byggnationen av Grundledningen  

Byggnationen av Grundledningen mellan Falun och Borlänge gjordes i samverkan mellan FEV 

och BE. Mathias Bjurman hade rollen som projektledare men det fanns också ytterligare 

projektdeltagare från både BE och FEV där Daniel Widman deltog från FEVs sida (Widman, 

2018). Enligt Holmberg (2018) fortskred byggandet någorlunda tillfredsställande, med 

reservationen att det uppstod vissa problem med markägare när ledningen skulle dras och att 

det var mer sprängning av bergmassa än det var tänkt innan. Bygget blev sedermera en aning 

försenat. Projektledaren Bjurman (2017) instämmer i att fler sprängningar än beräknat var 

nödvändiga eftersom det var ungefär tre till fyra gånger mer bergmassa än väntat som var i 

vägen för Grundledningen. Vidare genomfördes många geologiska undersökningar som inte 

var till någon nytta för projektet. Detta medförde att bygget kostade mer pengar och tog längre 

tid än beräknat. Ur FEVs perspektiv menar Widman (2018) att det var ett fördelaktigt beslut att 

bygga ledningen. En eventuell byggnation av ledningen har utretts under flera år. När det sedan 

fattades beslut om att en vattenledning skulle byggas mellan städerna så var man överens om 

att man med fördel kunde bygga Grundledningen på samma gång, vilket skulle minska 

schaktkostnaderna. I störst utsträckning så är det FEV som tar emot fjärrvärme av BE, dels 

eftersom FEV har lägre elpriser än BE och dels eftersom BE ofta har överkapacitet. År 2017 

transiterades det exempelvis 55 GWh från BE till FEV och 4 GWh från FEV till BE. Det betyder 

att BE kan få betalt för överskottsvärmen och att FEV erhåller billigare värme än andra möjliga 

alternativ, som att starta dyra reservpannor.  
 

Grundledningen kostade enligt Bjurman (2017) 120 miljoner kronor att bygga, där BE och FEV 

stod för hälften av kostnaderna vardera. För att sätta den siffran i perspektiv så omsätter BE 

cirka 800 miljoner kronor och FEV cirka 700 miljoner kronor per år (Bjurman 2018). För att 

ha en gemensam plattform för Grundledningen så övervägdes att starta ett gemensamt 

aktiebolag eller att skriva ett avtal mellan bolagen men efter konsultation med ekonomer och 

jurister togs beslutet att starta ett gemensamt handelsbolag, Grundledningen HB. Bolaget har 

ingen egen verksamhet och inga anställda, utan verkar enbart som en gemensam utgångspunkt 

för bolagen.  
 

Den uttalade målsättningen med Grundledningen är att båda bolagen ska ha lika stor nytta av 

den (Bjurman, 2018). Drivkraften för att transitera värme genom ledningen är prisdifferensen 

mellan städerna, där värme transiteras från lågt till högt pris. En förutsättning för att värme ska 
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transiteras är dessutom att BE har överkapacitet. Den uppgörelse som har gjorts med målet att 

båda parter ska erhålla lika stor nytta av Grundledningen går ut på att jämföra den totala 

kostnaden som det har inneburit att köra fjärrvärmenätet med Grundledningen med den totala 

hypotetiska kostnad som hade uppstått om fjärrvärmenäten hade körts utan Grundledningen. 

Mellanskillnaden i dessa scenarier placeras i Grundledningen HB och delas jämnt mellan BE 

och FEV. På detta sätt skapas incitament för BE att transitera överskottsvärme till FEV vilket 

minskar den totala systemkostnaden. Detta leder i sin tur till att både BE och FEV erhåller nytta 

av ledningen. Det finns inga regleringar i hur värme ska överföras mellan städerna, endast priset 

och BEs kapacitet bestämmer detta. Ett avtal har dock tecknats mellan bolagen innehållande 

överenskommelser kring tillkommande investeringar i ledningen och hur de ekonomiska 

aspekterna kring Grundledningen ska fungera (Bjurman, 2018). 

4.3 Ett konkurrensfyllt samarbete följer 

Grundledningen har tekniskt sett fungerat väldigt bra enligt Bjurman (2018): “Grundledningen 

är den bästa pannan vi någonsin byggt”. Även Runevad (2018) konstaterar att mycket värme 

har transiterats genom Grundledningen de första åren vilket han menar betyder att projektet har 

varit lyckat. Widman (2018) uttrycker sig positivt till projektets utkomst och beskriver 

Grundledningen som bidragande till större säkerhet för FEV. Holmberg (2018) menar att 

Grundledningen har bidragit med nytta både för BE och FEV då båda parter har kunnat erhålla 

ekonomiska vinster. 

4.3.1 Anpassningar i verksamheterna 

Som en konsekvens av samarbetet kring Grundledningen har företrädare från olika avdelningar 

inom BE och FEV träffats för att diskutera olika sakfrågor. Dessa interaktioner mellan 

företrädare för de respektive bolagen har lett till möjligheter att samarbeta på olika områden 

som man tidigare inte har insett varit möjligt (Bjurman, 2018). Ekonomiavdelningarna på de 

respektive bolagen har börjat interagera och samarbeta kring prissättning och liknande efter att 

Grundledningen byggdes. En person har halvtidsanställts av BE och halvtidsanställts av FEV 

för att arbeta med tryckfallsberäkningar i fjärrvärmesystemet. Enligt Bjurman (2018) är det 

önskvärt att ha fler tjänster av den typen, vilket har lett till att BE och FEV efter byggnationen 

av Grundledningen rådgör med varandra innan ny personal anställs för att undersöka 

möjligheten att dela på tjänster.  
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Det finns stora ekonomiska och resursmässiga fördelar med att samarbeta kring administration 

av fjärrvärmesystemet, vilket de två bolagen har insett efter att ha träffats och samarbetat kring 

Grundledningen (Bjurman, 2018). Även Bjurman innehar en sådan roll, då han arbetar åt både 

BE och FEV. Widman beskriver samarbetet kring Grundledningen som en stor anledning till 

att man i dagsläget utforskar nya områden där olika typer av samarbeten och samverkan kan 

ske: “Grundledningen har varit en språngbräda för framtida samarbeten” (Widman, 2018). En 

tjänst som denna samarbetsönskan har mynnat ut i är Per Wärnbergs roll som innefattar 

dokumentation och analys av det sammankopplade fjärrvärmenätet (Runevad, 2018). Wärnberg 

arbetar både åt BE och FEV och kan som en konsekvens av detta se vad som händer i båda 

systemen och hur mycket effekt som levereras till alla kunder. Han kan dessutom utföra 

simuleringar på hela systemet åt båda parter vilket kraftigt underlättar styrningen av systemet.  
 

Sammankopplingen av de två bolagens fjärrvärmenät har även lett till en önskan att investera i 

nya pannor tillsammans. Istället för att köpa varsin panna i syfte att producera fjärrvärme för 

kostnader runt en miljard styck kan man investera i en större panna gemensamt och på så sätt 

göra ordentliga besparingar. Samarbete har sedan tidigare funnits mellan bolagen vad gäller 

Borlänges och Faluns el- och stadsnät och det är från dessa samarbeten som önskan att 

samarbeta kring fjärrvärmenäten har uppstått (Bjurman, 2018; Runevad, 2018). Enligt Widman 

(2018) finns en mycket tätare kommunikation mellan BE och FEV efter byggnationen av 

Grundledningen vad gäller drift, administration och beslutsfattning, något han tror kommer 

intensifieras ytterligare: “Vi vill skapa fler arbetssätt inom vilka vi samarbetar, på ett sätt som 

vi inte gjorde innan Grundledningen byggdes” (Widman, 2018). Widman menar vidare att 

leveranssäkerheten för FEVs del har ökat och vid tillfällen som historiskt sett har lett till 

driftstopp eller tvingat FEV till att starta en oljepanna kan man idag klara sig utan driftstopp. 

För att ytterligare förbättra säkerheten i driften både för FEVs och BEs del diskuteras idag att 

bygga en oljeeldad reservpanna i anslutning till Grundledningen. 
 

I syfte att styra det gemensamma fjärrvärmenätet på ett optimalt sätt finns ett gemensamt 

optimeringssystem, Energy Optima 3, som med hjälp av hundratalet olika mätpunkter för tryck 

ute i fjärrvärmeledningarna optimerar systemets prestanda som levereras till kunden. Det 

gemensamma optimeringssystemet ger bland annat förslag på hur systemet ska köras och hur 

mycket energi som ska överföras genom Grundledningen. Beslut kring i vilken utsträckning 

energi ska överföras till FEV genom Grundledningen fattas dock inte av systemet, utan av 

driftavdelningen på BE (Holmberg, 2018). Holmberg menar att BE och FEV har liknande 
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målsättningar med sin fjärrvärme; att erbjuda sina kunder fjärrvärme med hög leveranssäkerhet 

till rimliga priser. Efter sammankopplingen av fjärrvärmenäten har leveranssäkerheten ökat och 

i de allra flesta fall är målet att köra systemet efter optimeringssystemets förslag (Holmberg, 

2018). Enligt Widman (2018) finns det dock situationer då optimeringssystemets förslag inte 

följs och bolagens målsättningar kring hur Grundledningen ska användas divergerar. Ett 

exempel på en sådan situation är väldigt kyliga, energikrävande perioder då BE prioriterar sina 

egna kunder framför att överföra värme genom Grundledningen till FEV. Runevad (2018) 

argumenterar för att FEVs målsättning har förändrats i viss utsträckning efter byggnationen av 

Grundledningen, där målbilden har utvecklats till att även nyttja spillvärme från BE. Bjurman 

(2018) påstår att en större insyn för parterna i den andra partens verksamhet även har lett till att 

man sporras till en högre noggrannhet och effektivitet.  

4.3.2 Sammankopplingens ekonomiska konsekvenser 

För att åstadkomma lägsta möjliga systemkostnad när bolagen transiterar fjärrvärme mellan 

varandra så utförs varje månad en avräkning där priserna mellan att köra sin verksamhet var för 

sig kontra att använda Grundledningen jämförs (Bjurman, 2018). Den ekonomiska 

mellanskillnaden mellan de båda alternativen delas sedan på hälften mellan bolagen. Bjurman 

(2018) menar vidare att andra ekonomiska vinningar kan erhållas vid nyttjandet av den andra 

partens resurser i form av att ha gemensam rekrytering, revisioner och att tillsammans planera 

och genomföra driftstopp. Om någon part får ett produktionsbortfall slipper parten, som ett 

resultat av att Grundledningen möjliggör att städerna kan transitera fjärrvärme mellan varandra, 

starta en reservoljepanna vilket skulle kosta tre till fyra gånger så mycket som en biopanna 

Bjurman (2018). Det belyses också av Runevad (2018) som poängterar att de direkta 

ekonomiska vinsterna av Grundledningen är en konsekvens av en minskad eldning av dyra 

bränslen. I avtalet mellan bolagen står det enligt Bjurman (2018) att “En ny panna kan byggas 

var och en för sig, men också tillsammans” vilket uppmuntrar samarbete. Samtidigt menar han 

att en ny gemensam panna kan tjäna de två parterna olika väl, men att förtroendet är så starkt 

mellan bolagen att man i ett sådant fall inte skulle tveka inför att konstruera ett avtal kring hur 

båda parter ska erhålla nytta i en sådan situation: “Om en av parterna får mer nytta av en 

gemensam panna så är det inga problem att anpassa ett avtal efter den rådande situationen” 

(Bjurman, 2018). 
 

Trots att det finns planer och en önskan från båda parter om utökade samarbeten uttrycker 

Widman (2018) missnöje: “nyttjandet av gemensamma resurser har inte startat lika mycket 
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som jag har önskat”. Vidare menar Widman att kompetensen för att nyttja resurser hos 

respektive part finns men inte nyttjas. Det finns enligt Widman ingen ingenjör eller tekniker 

hos FEV som har tillfört kunskap hos BE eller vice versa. Ett visst utbyte av resurser finns 

enligt Runevad (2018), främst inom driften. Han upplever att kontrollrummen ringer varandra 

oftare än förut vilket han anser vara positivt. Det finns planer på ett gemensamt kontrollrum för 

bolagen eftersom det teoretiskt sett är möjligt, men i nuläget nyttjas snarare kunskap än 

faciliteter. Vidare finns planer på att de båda kundtjänsterna ska samarbeta med varandra, där 

det optimala vore att sammankoppla systemen vilket medför att alla anställda hos båda bolagen 

teoretiskt sett kan arbeta på båda ställena. Nyckelpersoner enligt Runevad är Bjurman och 

Wärnberg som tillhandahåller information till båda parter eftersom de är verksamma inom båda 

bolagen.  
 

Holmberg (2018) menar att det inte finns något uttalat att BE ska använda FEVs kunskap men 

att man samtidigt har liknande kompetenser inom bolagen och ökar förståelsen för varandra när 

man får insyn i hur det ser ut hos varandra. Likt Runevad menar också Holmberg att en större 

andel gemensam personal vore fördelaktigt för att hålla nere personalkostnaderna och att ett 

gemensamt kontor skulle vara att föredra i framtiden, även fast det kan bli ett komplext projekt 

eftersom bolagen tillhör två olika städer och kommuner och inte likt privata företag kan köpa 

upp den andra parten. Holmberg betonar vidare att det vore fördelaktigt med fler personer som 

Bjurman, alltså personer som är verksamma och har kunskap inom båda bolagen, framförallt 

inom optimeringen.  

4.3.3 Förtroendet stärks 

BEs förtroende för FEV och vice versa har stärkts efter det intensiva samarbetet kring centrala 

resurser, detta som en konsekvens av att personer från olika avdelningar i de två bolagen har 

träffats och samarbetat kring olika uppgifter angående exempelvis ekonomi, teknisk analys och 

administration (Bjurman, 2018). Bjurman menar vidare att BEs relation till FEV kan liknas vid 

en kundrelation i bemärkelsen att BE levererar en produkt i form av fjärrvärme till FEV. 

Därmed finns ett ansvar hos BE att leverera en produkt med hög kvalitet. Bjurmans åsikt är att 

det vore fördelaktigt att utveckla samarbetet mellan bolagen ytterligare genom att ha fler delade 

tjänster och fler personer med ett arbetsfält som täcker in både BE och FEV. Efter byggnationen 

av Grundledningen har man i större utsträckning börjat fråga sig huruvida vissa arbetsuppgifter 

kan delas mellan bolagen och om nyttig kompetens finns i det andra bolaget som man kan ha 

användning av: “Vilka som gör jobbet bakom spelar egentligen ingen roll, det som spelar roll 
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är vad som står på fakturan” (Bjurman, 2018). På sikt ser Bjurman en målbild i vilken de två 

bolagen har ett gemensamt kontor på gränsen mellan städerna där fjärrvärmenätet styrs 

gemensamt fullt ut.  
 

Även Widman (2018) menar att förtroendet mellan parterna har stärkts efter samarbetet kring 

centrala resurser. Detta till trots menar han att det finns aspekter av samarbetet som inte har 

fungerat som FEV hade tänkt sig: “När beslut att bygga ledningen fattades förväntade vi oss 

att det ska komma värme även när det är kallare ute” (Widman, 2018). Istället väljer BE att 

försörja sina egna kunder i första hand när kalla och energikrävande perioder uppstår. Att 

förtroendet mellan parterna har stärkts av samarbetet kring Grundledningen stämmer även 

Runevad (2018) in i: “Innan Grundledningen byggdes samarbetade fjärrvärmeavdelningarna 

inte så mycket, men efter att Grundledningen blev klar så har förtroendet stärkts”. Han menar 

att de två bolagens målsättningar överensstämmer väldigt väl, då båda parter vill ta reda på den 

spillvärme som huvudsakligen härstammar från Kvarnsvedens pappersbruk (KP) och i 

förlängningen slippa behöva investera i nya pannor. Efter sammankopplingen av 

fjärrvärmesystemen finns ytterligare en reserv som BE kan bistå med. Runevad beskriver FEV 

som en självklar samarbetspartner: “Rollen blir som ett systerbolag”. Han menar dock att 

komplexiteten i den samverkan som finns mellan bolagen hela tiden ökar eftersom två olika 

viljor ska tillfredsställas vid varje beslut som ska fattas, och då fler tekniska system 

sammankopplas så ökas komplexiteten att hitta lösningar även där. Uppstår något problem 

väljer båda parter att skydda sitt eget nät i första hand. Runevad (2018) tror ändå att fördelarna 

kring samverkan klart överväger nackdelarna. 
 

Efter att Grundledningen har byggts och fjärrvärmenäten har kopplats ihop fick de två parterna 

större insyn i varandras verksamheter än vad som hade funnits tidigare. Holmberg (2018) menar 

att det då upptäcktes att BE och FEV hade väldigt lika verksamheter och arbetade på liknande 

sätt, vilket ytterligare har stärkt förtroendet och samarbetsviljan mellan parterna. 

4.3.4 Beroendeförhållandet 

Bolagen håller sig enligt Bjurman (2018) uppdaterade gällande varandras verksamheter 

dagligen med hjälp av telefonsamtal mellan kontrollrummen. Ett annat exempel på där bolagen 

hjälper varandra är ekonomiavdelningarna, vilket man inte gjorde för några år sedan. Om 

förutsättningarna i de båda städerna är liknande varandra vädermässigt och inga snabba 

väderförändringar sker hålls en mindre frekvent kontakt, men om det skiljer mycket ökar 
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kontaktens frekvens. Om temperaturen är flera minusgrader sker en tätare kontakt och det krävs 

mer planering (Bjurman, 2018).  

 

Enligt Widman (2018) sker inte lika kontinuerlig kontakt på chefsnivå som på 

kontrollrumsnivå. Kontakten på chefsnivå sker snarare vid mer komplicerade situationer eller 

om man vill diskutera prognoser för kommande vecka. Samtidigt vittnar Holmberg (2018) om 

att han och Widman kontaktar varandra några gånger i veckan. Vidare finns det enligt Widman 

(2018) också en styrgrupp som träffas ungefär en gång i månaden där bolagens respektive 

verkställande direktörer deltar, vilket också Runevad (2018) berättar. Bristfällig information 

delges om vad som diskuteras på dessa möten till respektive driftchef eftersom det inte finns 

något protokoll. Information tillhandahålls istället från Bjurman, vilket betyder att det är han 

som avgör vilken information som delges till respektive driftchef och avdelning. Detta säger 

också Holmberg (2018) som menar att han inte har någon insyn i FEV förutom den information 

som Bjurman vidarebefordrar. Detta är ett av de områden där det finns förbättringspotential. 

Samtidigt finns en transparens i allt väsentligt som påverkar varandra och priser, undantaget 

leverantörskontakter vilka man håller för sig själv.  
 

Bjurman (2018) menar vidare att ett beroendeförhållande mellan BE och FEV finns eftersom 

operatörerna hos vardera bolag bestämmer hur mycket fjärrvärme som överföras mellan 

städerna. BE blir i sin tur beroende av KP och Svenskt Stål AB (SSAB) i det hänseendet att den 

restvärme som levereras utgör en betydande del av den värme som BE sedermera distribuerar 

till sina kunder. Bjurman anser dock inte att beroendeförhållandet utnyttjas på något olämpligt 

sätt men antar samtidigt att det förmodligen är mer krävande att vara i beroendeställning än att 

ha den största delen av makten. Widman (2018) menar att: “Borlänge (Energi AB)1 har en stor 

del av makten i relationen, främst eftersom Borlänges (Energi AB)1 operatörer väljer om det 

ska gå fjärrvärme till Falun (Energi & Vatten AB)1”. Widman uttrycker vidare att det främst är 

FEV som tar en risk eftersom det är BE som kontrollerar hur mycket värme som överföras till 

FEV, som är i behov av BEs överskottsvärme. Vid väldigt kyliga perioder - eller då vädret visar 

sig bli kallare än vad väderprognoserna har förutspått och ett större behov av energi uppstår än 

vad som har beräknats - tenderar BE att fatta beslutet att inte överföra värme genom 

Grundledningen utan istället prioritera sina egna kunder i första hand. FEV måste då fatta 

beslutet att antingen starta en oljepanna till höga kostnader eller lita på att BE överför värme 

                                                
1 Förf. anm. 
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genom Grundledningen, vilket man inte kan räkna med: “Vi delar på vinsten i det gemensamma 

bolaget, men vi delar inte på risken” (Widman, 2018). En konsekvens av detta kan vara att 

FEV startar en oljepanna i onödan. Widman ställer sig vidare frågande till hur risktagandet ska 

regleras. Samtidigt betonar han att det inte finns något skriftligt reglerat om vad som gäller för 

överföringen, utan det är varje skiftlag som väljer hur mycket som ska överföras. Widman tror 

dock inte att fler strikta ramar och bestämmelser kring överföringen av fjärrvärme skulle 

underlätta för FEVs arbete eftersom de vid ett sådant scenario inte kan förvänta sig att BE gör 

mer än vad bestämmelserna säger.  
 

Holmberg (2018) anser att “Borlänge (Energi AB)2 och Falun (Energi & Vatten AB)2 är 

beroende av varandra eftersom Borlänge (Energi AB)2 bestämmer hur mycket fjärrvärme som 

ska överföras till Falun (Energi & Vatten AB)2”. En tredje faktor är KP, som själva använder 

all värme om de är i behov av den och vid ett sådant scenario följaktligen inte överför någon 

värme till BE, som i sin tur inte kan överföra någon värme till FEV. Holmberg menar vidare att 

FEV vill att BE ska leverera den effekt FEV efterfrågar hela tiden men att det inte enbart är BE 

som begränsar utan också systemet i stort, där även KP ingår. Maktförhållandet mellan bolagen 

beskrivs dock av Runevad (2018) som jämställt. Bolagen omsätter ungefär lika mycket och han 

anser att det inte är en part som har mer makt över den andra parten. Även om FEV tar emot 

mer värme än BE tror Runevad att maktförhållandet jämnar ut sig i slutändan. 

 

Widman (2018) menar att FEV innehar resurser gällande tjänster inom administration som 

skulle kunna fördelas på ett bättre sätt. Istället för att BE och FEV ska utföra alla sina 

arbetsuppgifter på varsitt håll skulle en möjlighet kunna vara att de administrativa delarna 

bemannas gemensamt och de tekniska delarna arbetar tillsammans på ett tydligare sätt. 

Visserligen finns det i nuläget personer som arbetar för båda bolagen men systemet skulle kunna 

utvecklas mer. Runevad (2018) är inne på samma spår och tror att bolagen inom sju till åtta år 

kan komma att slås ihop och ha ett gemensamt namn. 

 

  

                                                
2 Förf. anm. 
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5. Analys 
I analysavsnittet analyseras studiens resultat med de analysverktyg som presenterats i 

teoriavsnittet. Avsnittet behandlar hur parterna anpassat sig till varandra, hur den 

ekonomiska dimensionen förändrats, hur parterna samordnats samt hur kontrolldimensionen 

förändrats. Allt analyseras utifrån hur parterna engagerat sig i coopetition. 
 

Det är tydligt att relationen mellan BE och FEV till stor del präglas av samarbete på ett sätt som 

gör att båda parter kan erhålla ekonomiska vinster, dela på kompetens samt hjälpa varandra på 

en mängd olika sätt. Efter att ha talat med fyra personer med god insyn i både BEs och FEVs 

verksamheter råder dock inget tvivel om att relationen även innehåller konkurrens på olika 

områden. Detta gör relationen mellan BE och FEV till ett tydligt exempel på coopetition. I 

vilken utsträckning konkurrensen, som tydligast visar sig gällande hur fjärrvärme ska överföras 

mellan parterna, påverkar relationen i positiv eller negativ bemärkelse framstår inte som 

självklart. Bjurman hävdar att det faktum att de respektive parterna har insyn i den andra partens 

verksamhet sporrar verksamheterna att utvecklas vad gäller effektivitet och noggrannhet. Det 

framstår också som tydligt att de båda parterna kan erhålla de fördelar som parter som engagerar 

sig i coopetition typiskt erhåller i form av lägre kostnader på resurser som delas mellan 

varandra, tidseffektivisering i verksamheterna och bidrag av specifik kompetens. Å andra sidan 

uttrycker Widman en frustration angående den beroendeställning som FEV har hamnat i som 

inte förutsågs när Grundledningen planerades.  
 

I Figur 1 finns tre alternativ för i vilken utsträckning samarbete och konkurrens präglar en 

relation. Vad gäller BE och FEV bedöms relationen vara samarbetsdominerad då fokus hos alla 

fyra respondenter i denna studie ligger på hur bolagen kan hjälpa varandra, snarare än på de 

områden där konkurrens och intressekonflikter finns. Huruvida respondenterna väljer att 

undvika att tala om intressekonflikter i syfte att upprätthålla den goda relationen som finns med 

den andra parten är svårbedömt. Bjurman, med en roll hos både BE och FEV, kan tänkas ha ett 

intresse av att framställa båda bolagen på ett så positivt sätt som möjligt. Därför bedöms 

Widmans, Runevads och Holmbergs åsikter sammanvägt med Bjurmans för att erhålla en så 

objektiv bild som möjligt av hur samarbetet och konkurrensen mellan bolagen ser ut. 
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5.1 Delade tjänster och leveranssäkerhet 

Det är tydligt att BE och FEV på ett tydligare sätt förhåller och anpassar sig till varandra efter 

att det täta samarbetet kring Grundledningen ägt rum. Rent tekniskt har bolagens respektive 

produkter, i form av fjärrvärmen, anpassats genom sammankopplingen av fjärrvärmenäten där 

en större leveranssäkerhet och ekonomiska besparingar har kunnat erhållas för båda parter. 

Främst FEV har erhållit en större leveranssäkerhet då man har kunnat undvika driftstopp och 

att starta reservpannor som ett resultat av att FEV anpassar sig till hur BE kan överföra 

överskottsvärme genom Grundledningen. Detta resultat sammanfaller med de slutsatser som 

Gnyawali och Park (2009) drar, där de menar att parter som engagerar sig i coopetition efter 

anpassning och utveckling ofta kan dra nytta av resurser hos den andra parten. I detta fall är det 

FEV som dragit nytta av den överskottskapacitet som BE ofta innehar, och BE som dragit nytta 

av det behov av billig fjärrvärme som FEV ibland har. Anpassningarna har de båda parterna 

utfört i form av sammankopplingen av de respektive fjärrvärmenäten, och resultatet har varit 

positivt för båda parter. 
 

Grundledningen har dock skapat ett nytt problem som varken FEV eller BE förutspått i den 

osäkerhet som FEV upplever angående huruvida BE kommer att överföra värme eller ej via 

Grundledningen, exempelvis vid väldigt kalla perioder eller snabba väderomslag. Detta är en 

situation där målsättningarna mellan bolagen inte sammanfaller och FEV tvingas anpassa sig 

till situationen genom att starta reservoljepannor, ibland i onödan. Det finns inget effektivt sätt 

för FEV att utöva påtryckningar mot BE i detta sammanhang eftersom BE har beslutet helt i 

egna händer och man uttalat väljer att prioritera sina egna respektive verksamheter i första hand 

vid behov. I detta hänseende finns tydliga inslag av konkurrens om fjärrvärmen samt hur 

Grundledningen ska användas. Även om alla fyra respondenter är överens om att 

Grundledningen i det stora hela fungerar väl och används på ett lämpligt och rättvist sätt i de 

flesta situationer, uttrycker främst Widman att FEV är tvingade till att anpassa sin verksamhet 

på ett icke önskvärt sätt i dessa situationer. För att ändra på detta skulle FEV kunna driva en 

önskan att utveckla det befintliga avtalet som finns mellan bolagen kring hur Grundledningen 

ska användas till att innehålla tydligare regleringar kring hur BE ska överföra fjärrvärme till 

FEV. På så sätt skulle FEV kunna erhålla en större säkerhet gällande transiteringen i olika 

situationer. 
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Även arbetssätten har förändrats efter byggnationen av Grundledningen där delade tjänster har 

uppstått, exempelvis i form av Mathias Bjurman och Per Wärnberg. Författarna Ricarda och 

Kraus (2013) argumenterar för att sammanslagning av resurser är en av de mest framträdande 

fördelarna för parter som engagerar sig i coopetition, och det är tydligt att både BE och FEV 

kan dra fördelar av att dela på resurser i form av både fjärrvärme och kompetens. Interaktionen 

mellan bolagen som har skett i samband med bygget av Grundledningen har därmed bundit de 

två parterna tätare samman, vilket de delade tjänsterna är ett exempel på. Det gemensamma 

optimeringssystemet har lett till att bolagens tekniker konvergerat och underlättat styrningen 

och optimeringen av det gemensamma fjärrvärmenätet. Anpassningen ser dessutom ut att 

accelereras ytterligare i framtiden då man gemensamt söker nya tjänster och kompetens. 

5.2 Den ekonomiska dimensionen 

Både Bjurman och Runevad påvisar att de ekonomiska fördelarna är stora med Grundledningen, 

samtidigt som Widman menar att nyttjandet skulle kunna utökas ännu mer. Samarbetet fungerar 

väl när väderförhållandena är stabila för båda parter men sviktar när temperaturen blir alltför 

låg eller förändras snabbt, vilket gör att den fjärrvärme som FEV förväntar sig att BE ska 

överföra inte överförs i samma utsträckning eftersom BE i första hand tillgodoser sina egna 

kunders behov. FEV ser detta som ett problem och anser att man endast delar lika på det 

ekonomiska resultatet och inte på risken. Om risken inte delas lika går det att ifrågasätta 

huruvida nyttan med ledningen verkligen delas lika mellan bolagen, vilket är det uttalade målet 

från båda parter. Faktumet att FEV inte har vetskap om hur mycket fjärrvärme som kan 

överföras nästkommande dag medför att FEV måste ta beslutet att antingen starta en oljepanna 

i förebyggande syfte för att inte riskera att deras kunder blir utan värme, eller avvakta för att se 

om BE kan överföra fjärrvärme nästa dag och då riskera att BE fattar beslutet att inte överföra 

fjärrvärme. I det första fallet riskerar FEV en onödig ekonomisk belastning för att starta en 

panna som kanske inte kommer att användas och i det andra fallet riskerar bolaget att stå utan 

fjärrvärme till sina kunder. BE åtar sig oavsett fall inte samma risk, vilket Widman varken ser 

som fördelaktigt eller rättvist. Enligt detta resonemang är det inom den ekonomiska 

dimensionen som de tydligaste intressekonflikterna och den mest framträdande konkurrensen 

finns. 
 

Samarbetet sträcker sig alltså till en tillfredsställande nivå direkt ekonomiskt men eftersom 

risken enligt Widman är snedfördelad kan det indirekt leda till skillnader kring hur bolagen 
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väljer att nyttja sina resurser. Således medför detta olika stora ekonomiska kostnader för 

bolagen, då en oljepanna är ekonomiskt dyr i drift. Eftersom detta inte är reglerat i ett avtal 

mellan parterna gör inte BE något egentligt fel i detta fall när man i första hand ser till sina egna 

kunders bästa. Om ett avtal som såg till att risken som FEV upplever delades mellan parterna 

skrevs skulle problemet kunna lindras för FEVs del. Samtidigt menar Widman att fler 

bestämmelser kring överföringen inte nödvändigtvis skulle innebära en förbättring för FEV. 

Vidare finns inga uppenbara incitament från BEs sida att gå med på en sådan överenskommelse 

eftersom BE inte har något uppenbart problem med varken sin egen ekonomi eller risk i nuläget. 
 

Författarna Ricarda och Kraus (2013) argumenterar för att de främsta ekonomiska fördelarna 

med att engagera sig i coopetition är möjligheten att dela på vissa kostnader och synergieffekter 

från sammanslagningar av resurser, vilket är något som både BE och FEV erhållit. Efter att ha 

kopplat ihop fjärrvärmenäten kan nyttan med ledningen delas, och synergieffekter i form av 

delade tjänster och sammanslagna arbetsuppgifter har uppstått. Detta är tydliga positiva effekter 

för de respektive verksamheterna. 

5.3 Institutionalisering och kommunikation 

Relationen mellan BE och FEV har institutionaliserats som en konsekvens av att parterna 

integrerats på olika sätt. Gemensam personal har anställts, gemensamma tekniska system har 

installerats och förtroendet mellan parterna har stärkts i och med att täta interaktioner mellan 

parterna skett. Detta har varit möjligt som en konsekvens av att de båda parterna agerar på 

liknande marknader och bedriver liknande verksamheter, vilket enligt Gnyawali och Park 

(2009) gör det naturligt för två parter som engagerar sig i coopetition att samordnas på olika 

sätt. Det genomgående samarbetet mellan BE och FEV kan ses som en manifestation av 

förtroendet man har byggt upp för varandra. Som en konsekvens av det starka förtroendet 

mellan bolagen har en praxis kring hur Grundledningen ska användas byggts upp. Hur stora 

energivolymer som ska transiteras genom ledningen finns inte reglerat någonstans vilket 

betyder att det är upp till de respektive parterna hur värme ska transiteras.  
 

Genom att göra saker tillsammans och erhålla lyckade resultat, som projektet Grundledningen, 

och anställa gemensam personal så uppstår incitament för parterna att samordnas ytterligare. 

Det är sannolikt att samordningen fortsätter att intensifieras då alla respondenter uttrycker en 

önskan att samarbeta ytterligare, och det är tydligt att lyckade resultat i tidigare samarbeten är 
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vad som driver ytterligare nya samarbeten att starta i enlighet med de slutsatser som Woo & 

Ennew (2004) drar. Det som kan tänkas hålla intensifieringen i samordningen tillbaka är den 

andra aspekten av coopetition, nämligen den konkurrens och de intressekonflikter som finns 

bland annat angående hur Grundledningen ska användas och hur pass väl man kommer överens 

gällande framtida investeringar som man har som uttalad önskan att göra tillsammans. Från 

Widmans sida finns också en missnöjdhet kring i vilken utsträckning man delar på personal och 

kompetens. Från FEVs sida verkar det finnas en önskan att utveckla integreringen mellan 

bolagen i en snabbare takt.  

5.4 Kontrolldimensionen 

FEV är i ett perspektiv i en beroendeställning gentemot BE. Detta gäller mängden fjärrvärme 

som överförs mellan städerna vid tillfällen när snabba väderomslag och väldigt kalla perioder 

uppstår, då BE prioriterar sina egna kunder i första hand. Hallén et al. (1991) menar att det 

relativa beroendet är vad som bestämmer maktförhållandet i en relation, vilket skulle betyda att 

det är BE som har störst makt i relationen med FEV. Att FEV inte har fullständig kontroll över 

sin egen verksamhet är enligt Widman problematiskt. Samtidigt menar Holmberg att bolagen 

är beroende av varandra i liknande utsträckning. Det framstår alltså som att FEV och BE inte 

ser situationen på samma sätt, vilket visar på den målkonflikt som uppstår i dessa situationer. 

Överlag överensstämmer de båda bolagens målsättningar gällande Grundledningen, då BE 

oftast med god framförhållning kan informera FEV om vilken mängd värme som är möjlig att 

transitera till FEV. Detta leder till att BE får nytta av sin överskottskapacitet och FEV kan ta 

emot billigare värme än vad man kunnat producera på egen hand, vilket var tanken innan 

ledningen byggdes. Inget av bolagen verkar dock på förhand ha reflekterat över den 

intressekonflikt som uppstår vid oplanerade situationer, såsom snabba väderomslag och väldigt 

kalla perioder, då BE inte med säkerhet och framförhållning kan kommunicera till FEV 

huruvida de kan transitera värme eller ej. Det betyder att det på förhand uttalade målet att båda 

parter ska erhålla samma driftnytta av Grundledningen inte uppfylls. Detta eftersom FEV 

upplever en risk och osäkerhet som inte delas med BE och som inte regleras på något sätt i 

avtalet gällande hur nyttan med Grundledningen ska fördelas.  
 

BE är i sin tur i beroendeställning gentemot KP och SSAB, vilket gör att FEV är beroende i två 

steg; i direkt anslutning till BE men också indirekt till KP och SSAB. Det uppstår alltså en 

konkurrenssituation där varje part i första hand ser till sig själva och hjälper nästa part endast i 
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de situationer då den egna verksamheten inte riskeras. På detta område är förekomsten av 

coopetition i relationen mellan BE och FEV tydlig. Det är också tydligt att förloraren i denna 

målkonflikt är FEV, som upplever osäkerhet och kostsamma konsekvenser. Både BE och FEV 

är dessa målkonflikter till trots måna om att relationen ska fungera och samarbetet utvecklas, 

vilket tyder på att situationen inte skadat förtroendet mellan bolagen i alltför stor utsträckning.  
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6. Slutsats 
Denna uppsats bidrar med empiriskt underlag till forskningen kring coopetition och dess 

mekanismer, dynamik och effekter. Huvudsyftet har varit att undersöka hur en relation 

innehållande både samarbete och konkurrens mellan två parter kring ett gemensamt projekt har 

utvecklat de respektive parterna. Därför har de olika områden där BE och FEV samarbetar och 

konkurrerar identifierats. Relationen mellan BE och FEV innehåller både samarbete och 

konkurrens men är samarbetsdominerad. De två parterna samarbetar på en mängd olika 

områden som relaterar till det gemensamma fjärrvärmenätet. Tillsammans genomför man 

beräkningar på systemets prestanda, systemets kostnader och hur värmen ska prissättas i de 

respektive kommunerna. Vad gäller hur fjärrvärmen ska transiteras mellan städerna så finns 

intressekonflikter och en tydlig konkurrens där FEV har en önskan att ta emot värme från BE 

även under kallare, mer energikrävande perioder samt när snabba väderomslag sker. Den 

beroendeställning som FEV har hamnat i till BE har skapat problem i form av osäkerhet för 

FEV, som har en önskan att tydligare dela på den risk som upplevs. Sammanfattningsvis anses 

dock Grundledningens effekter vara positiva av och för både FEV och BE.  
 

Studien ämnar också karaktärisera hur relationen mellan de två parterna har utvecklats efter 

samarbetet kring centrala resurser. Förtroendet mellan parterna har stärkts som ett resultat av 

lyckade samarbeten på olika områden relaterade till projektet. Det stärkta förtroendet och den 

intensiva interaktionen som projektet med Grundledningen inneburit har lett till en rad nya 

samarbeten och anpassningar i de respektive bolagens verksamheter. Delade tjänster har 

uppstått, exempelvis innehållande analys av fjärrvärmenätet och dokumentation, likaså 

avräkning på fjärrvärmenätets kostnader och optimering av systemet. Inslag av coopetition har 

uppstått som en konsekvens av konkurrens om fjärrvärme och av en ökad insyn i den andra 

partens verksamhet, vilket har sporrat till ökad noggrannhet och effektivitet hos de respektive 

bolagen. 
 

Slutligen analyseras vilka effekter som de respektive parterna har kunnat erhålla som ett resultat 

av samarbetet. Båda parter tjänar ekonomiskt på att Grundledningen finns och har samtidigt 

nytta av de synergieffekter i form av nya samarbeten som samarbetet kring centrala resurser har 

medfört. De positiva aspekterna av den konkurrens som finns mellan bolagen är att det uppstår 

en drivkraft att effektivisera verksamheterna och utföra arbetsuppgifter med större noggrannhet. 

FEV önskar en större säkerhet kring hur fjärrvärme transiteras från BE, vilket skulle kunna 
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regleras tydligare i ett avtal mellan parterna. Avslutningsvis upplever båda parter att relationen 

de har till varandra är mycket viktig för de respektive verksamheternas utveckling, trots att olika 

viljor och intressekonflikter inom vissa områden har uppstått som inte fanns innan 

byggnationen av Grundledningen. Således är den relation som utvecklats efter BEs och FEVs 

samarbete kring Grundledningen ett exempel på två parter som engagerat sig i coopetition och 

erhållit effekter som utvecklat de respektive verksamheterna i positiva riktningar. 

6.1 Avslutande diskussion och vidare forskning 

Det finns aspekter som denna studie inte har inrymt och som framtida forskning skulle kunna 

undersöka. Det vore intressant att expandera studien till att också innefatta innehållet i avtalet 

som har tecknats mellan BE och FEV angående bestämmelser gällande Grundledningen. Dels 

eftersom detta skulle ge en tydligare inblick i samarbetet kring Grundledningen och dels för att 

de intressekonflikter som finns skulle kunna karaktäriseras och underbyggas ytterligare. Det 

skulle också vara intressant att bredda diskussionen om samarbete och konkurrens till att 

innehålla hela verksamheterna, samt att lyfta diskussionen till ledningsnivå. Genom att tala med 

bolagens beslutsfattare så skulle samarbete och konkurrens kunna undersökas i ett längre 

perspektiv. 
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Bilaga 1 - Pilotintervju 
1. Vad är din roll på Borlänge Energi, Falu energi & Vatten samt Grundledningen AB? 

 

2. Vilka är dina dagliga arbetsuppgifter? 

 

3. Kan du förklara hur du är involverad i Borlänge energi, Falu Energi & Vatten samt 

Grundledningen AB? 

 

4. Vad var din titel och roll under bygget av Grundledningen? 

 

5. Vilka var de huvudsakliga anledningarna till att bygget av Grundledningen beslutades att 

genomföras? 

 

6. När, och varför, bestämde man sig för att starta Grundledningen AB?  

 

7. Vilka personer var huvudansvariga vid bygget av Grundledningen? 

 

8. Berätta om byggandet av Grundledningen. Milstolpar? 

 

9. Kan du berätta om hur arbetet med Grundledningen fortskred?  

 

10. Vad har bygget av Grundledningen lett till för Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten?  

 

11. Skulle du kunna utveckla de mjuka delarna? 

 

12. Varför samarbetar ni inte mer? 

 

13. Vad tjänar de två parterna på Grundledningen? (Ekonomi, tillförlitlighet osv) 

 

14. Hur har relationen mellan Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten påverkats av bygget 

av Grundledningen? 

 

15. Vad kostade ledningen och vilka betalade, samt hur stor andel betalade var och en? 
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16. Finns det något liknande projekt och samarbete som har genomförts tidigare som ni använt 

er av? 

 

17. Vet du om den här ledningen har lett till att andra aktörer har kommit på att de ska göra 

samma sak? 

 

18. Vad har ni lärt er av att bygga den här ledningen? Har ni lärt er något som sedan tillämpas 

i den dagliga verksamheten? 
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Bilaga 2 - Intervjuer  
1. Vilken är din titel? 

 

2. Vilka är dina dagliga arbetsuppgifter och ansvarsområden? 

 

3. Hur var du involverad i bygget av Grundledningen? 

 

4. Vilka var de huvudsakliga anledningarna till att Grundledningen byggdes? 

 

5. Kan du berätta om hur arbetat med Grundledningen fortskred? Dök det upp några problem, 

eller gick allt som planerat? 

 

6. Skulle du säga att relationen mellan Falu Energi & Vatten och Borlänge Energi har utvecklats 

genom bygget av Grundledningen, och i så fall hur? 

 

7. Ser du någon skillnad på Falu Energi & Vattens målsättning gällande fjärrvärme innan och 

efter bygget av Grundledningen? Har den förändrats och i så fall hur?  

 

8. Har bygget av Grundledningen inneburit tekniska förändringar av er produkt och/eller 

process, och i så fall hur?  

 

9. Har byggnationen och samarbetet kring Grundledningen lett till vidare tekniska förändringar 

utöver de direkta konsekvenserna av ledningen (synergieffekter)?  

 

10. På vilka sätt kan ni nyttja resurser hos Borlänge Energi/Falu Energi & Vatten (alltså den 

andra parten)? Kompetens? Faciliteter? 

 

11. Har samarbetet kring Grundledningen lett till några förändringar kring nyttjandet av resurser 

hos den andra parten? 

 

12. Har ni tack vare samarbetet kring Grundledningen börjat utveckla processer och produkter 

i samarbete med den andra parten? 
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13. Vilka ekonomiska vinster kan ni göra som ett resultat av byggnationen och samarbetet kring 

Grundledningen? 

 

14. Har Grundledningen lett till vidare ekonomiska vinningar/förändringar utöver de direkta 

konsekvenserna av ledningen (synergieffekter)?  

 

15. Hur har byggandet av Grundledningen och samarbetet kring detta påverkat ert förtroende 

för den andra parten? 

 

16. Vilken roll tror ni att ni fyller för den andra parten, och hur skulle ni beskriva den? 

 

17. Vilken roll fyller den andra parten för er? 

 

18. På vilka plan skulle ni säga att era målsättningar överensstämmer med den andra parten och 

var skiljer de sig åt?  

 

19. Hur pass tät är kontakten mellan bolagen? 

 

20. Vilken insyn har ni i vilka beslut som fattas hos den andra parten, både gällande “högre” 

beslut och gällande driftförändringar?  

 

21. Sitter ni på resurser i form av ekonomi, material och/eller kompetens som är viktiga för den 

andra parten och/eller tvärtom? 

 

22. Hur skulle du beskriva maktförhållandet mellan bolagen? 

 

23. Har arbetet med Grundledningen bidragit till några synergieffekter gällande samarbete? 

 

24. Har du något gällande Grundledningen som vi inte har berört och som du tycker är intressant 

eller som kan vara intressant för oss? 

 

 


