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Abstrakt 

I denna uppsats redogörs för definitionen av intraorganisatorisk konkurrens mellan enheter inom en 

organisation. Vi beskriver de underliggande faktorer som anses uppmuntra till förekomsten av 

intern konkurrens, samt potentiella konsekvenser därav. Tidigare forskning i ämnet har nästan 

uteslutande inriktat sig mot multinationella företag på marknader som anses vara teknologidrivna. 

Resultaten har visat på att intern konkurrens i vissa fall kan göra organisationer mer flexibla, 

utmana status quo och motivera anställda till att prestera bättre. Denna studie har gjort en distinkt 

avgränsning med avseende på val av studieobjekt, för att undersöka tillämpligheten av aktuella 

teorier hos ett medelstort företag. Med hjälp av respondenter och det teoretiska ramverket, besvaras 

vår forskningsfråga: Hur ter sig de bakomliggande faktorerna för intern konkurrens på ett 

medelstort företag? Resultatet av denna studie visar på att hård konkurrens ute på marknaden, kan 

vara en bidragande faktor till intern konkurrens hos en organisation. Dessutom visar studien på 

brister i den teoretiska modellen avseende intern konkurrens på enhetsnivå. 

Nyckelord: intern konkurrens, intraorganisatorisk konkurrens, medelstort företag, avsiktlig 

konkurrens, strukturell konkurrens, charteröverlappning 



”Battle is the most magnificent competition in which a human being can indulge…” 

George S. Patton 
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 

Befintlig litteratur behandlar intern konkurrens ur två distinkta perspektiv: individnivå och 

enhetsnivå. Den senare - vilken är föremål för denna fallstudie - avser två eller flera enheter inom 

en organisation som konkurrerar med varandra på en marknad. Den tekniska definitionen av intern 

konkurrens utgår från den överlappning som uppstår av två eller flera enheters ansvarsområde 

(Galunic & Eisenhardt, 1996). 

Iscensättande av intern konkurrens grundar sig i försöken att diversifiera ett företags insatser i syfte 

att ”hitta rätt” på marknaden (Birkinshaw, 2001). Det finns dokumenterade fördelar med intern 

konkurrens. Särskilt framgångsrikt tycks konceptet vara på marknader som karaktäriseras av snabba 

teknologiskiften (ibid). Genom att till exempel låta flera enheter inrikta sig mot utveckling av 

samma produkt, ökar man dels chanserna att lösa de tekniska utmaningarna, och dessutom 

påskyndar processen att få ut en produkt på marknaden (ibid). 

Emellertid medför intern konkurrens flera utmaningar. Bland annat associerar vissa ledningschefer 

fenomenet med kannibalism (Nadler & Tushman, 1999, refererad i Birkinshaw, 2001). En av de mer 

uppmärksammade sidoeffekterna av intern konkurrens är de destruktiva motsättningarna som kan 

uppstå inom en organisation. I vissa fall kan personliga konflikter urarta till den grad att de spiller 

över på kunder. I en fallstudie (Birkinshaw & Lingblad, 2005) beskrev några av företagets 

medarbetare relationen till varandra: ”We duplicated development and then we cut the throat of each 

other in front of the customer” (Birkinshaw, 2001). 

1.2 Problemformulering 

Forskningen om intern konkurrens på enhetsnivå har hittills varit avgränsad i två avseenden:  

1. Undersökningen har genomförts på marknader som karaktäriseras av snabba teknikskiften 

(Birkinshaw & Lingblad) 

2. Studieobjekten har nästan uteslutande utgjorts av multinationella företag, vilket lämnar ett 

tomrum med avseende på andra organisationsformer (Becker-Ritterspach & Dörrenbächer 

2011)  
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Därför behövs en utvidgning av perspektiven för att få ett bättre grepp om intern konkurrens på 

enhetsnivå inom organisationer.  

1.3 Forskningsfråga 

Vad är de bakomliggande faktorerna till intern konkurrens på enhetsnivå inom ett medelstort 

företag? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda vilka faktorer som ligger bakom intern konkurrens mellan 

enheter på ett medelstort företag. Vi kommer även att analysera tillämpligheten av vedertagna 

faktorer i vårt fallföretag, för att utröna möjliga likheter och avvikelser. 

1.5 Avgränsning 

Tidigare studier kring den aktuella teorin har nästan uteslutande inriktat sig mot multinationella 

bolag. Dessa bolag är geografiskt utspridda i olika länder och kontinenter, vilket minimerar den 

fysiska kontakten enheterna emellan. Vidare bygger resultaten från dessa studier på marknader som 

befinner sig i en relativt tidig mognadsfas, där vare sig marknader eller produkter hunnit definieras 

och utvecklas i erforderlig utsträckning. Dessa studier lutar sig dessutom mer eller mindre mot 

teknologidrivna marknader där produkternas tekniska beskaffenhet spelar en avgörande roll för hur 

marknaden tar form.  

Vårt fallföretag däremot, verkar lokalt inom Stockholmsregionen, på en marknad som hunnit mogna 

över flera decennier. Inte heller omfattas den aktuella branschen av några teknologiska utmaningar. 

Företaget är medelstort, vilket definieras som ett företag som sysselsätter färre än 250 personer och 

vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro, eller vars balansomslutning inte överstiger 43 

miljoner euro per år. (EU-kommissionen). 

Kontoret inhyser dessutom samtliga av bolagets medarbetare. I det avseendet blir det intressant att 

undersöka huruvida den fysiska kontakten mellan konkurrerande enheter, är en relevant faktor att 

beakta vid intern konkurrens. 
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1.6 Disposition 

Studiens kommande disposition ser ut som följande; teoretiskt ramverk, metod, empirisk 

redogörelse, följt av resultat, analys samt en slutsats. Det teoretiska ramverket omfattar den modell 

som definierar kriterierna för intern konkurrens, samt de bakomliggande faktorerna. Faktorerna 

utgör sedan en grund till vår analys. Metoddelen berör vårt tillvägagångssätt för att besvara vår 

forskningsfråga. Under empiri framgår företagsbeskrivning av vårt fallföretag, 

marknadsbeskrivning samt respondenternas intervjusvar. I analysavsnittet jämförs den aktuella 

bakgrunden till intern konkurrens mellan enheter hos fallföretaget med de faktorer som presenteras i 

teoriavsnittet. Avslutningsvis diskuteras studiens resultat följt av förslag på framtida forskning. 

2. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt görs en litteraturgenomgång från tidigare forskning som avser begreppet intern 

konkurrens. Först redogörs begreppet intern konkurrens som fenomen inom en organisation, och 

beskrivs närmare i tekniska termer, för att förklara vilka kriterier som behöver uppfyllas för ett 

infinnande. Därefter beskrivs de inre och yttre faktorer, som utlöser intern konkurrens mellan 

enheter i en organisation. Avslutningsvis redogörs för hur organisationer, med hänvisning till 

tidigare observationer, bör hantera intern konkurrens  

2.1 Intern konkurrens på individnivå 

Litteraturen behandlar begreppet konkurrens på individnivå genom strukturell konkurrens och 

avsiktlig konkurrens (Kohn, 1992).  

Strukturell konkurrens avser en situation i vilken två eller fler individer ställs mot varandra i 

konkurrens om materiella och immateriella belöningar, vars begränsade tillgång gör att de inte kan 

fördelas solidariskt (Brown et. al., 1998; Johnson et. al.,1981; Kohn, 1992, refererad i Matsuo, 

2005). Det uppstår därför i regel en situation som frambringar en vinnare och en förlorare. 

Utdelning av bonus och löneförhöjning är två exempel på materiell belöning, medan status utgör en 

form av immateriell belöning. I praktiska termer innebär begreppet att belöningar distribueras 

baserat på individens prestation (Kelly, Thibaut, 1969, refererad i Matsuo, 2005).  
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Avsiktlig konkurrens avser en individs benägenhet att överträffa andra individer och begreppet 

relateras till motivationsteorier (Kohn, 1992). Avsiktlig konkurrens har med inre motivation att göra 

och är således ej avhängig en specifik situation där två eller fler individer ställs mot varandra. 

Avsiktlig konkurrens kan till exempel ta sig uttryck i att en bilsäljare, på eget initiativ strävar efter 

att sälja fler bilar än sina kollegor för att hävda sig (ibid). 

2.2 Intern konkurrens på enhetsnivå 

Intern konkurrens kan även förekomma mellan olika enheter, t.ex. två dotterbolag i ett 

multinationellt företag (Birkinshaw & Lingblad, 2005), som profilerar sig inom samma marknad 

och mot samma kundgrupper. Porter (1985) skriver att en enhet sitter ett eller två steg under 

toppledningen och ansvarar för formulering och implementering av strategier avseende en viss 

uppsättning av produkter eller tjänster. Den konkurrens som uppstår manifesterar sig exempelvis 

genom att flera enheter tillverkar liknande typer av produkter, eller är i färd med att lösa samma 

teknologiska utmaningar.  

Företagsledningen kan iscensätta strukturell konkurrens i samband med konkurrens mellan enheter i 

syfte att tilldela belöning till vinnande enhet (Matsuo, 2016). 

2.3 Charter - en enhets ansvarsområde 

Galunic och Eisenhardt (1996, s. 256) menar att varje enhets ansvarsområde definieras av en så 

kallad charter (charter) som hjälper till att åskådliggöra enhetens avsiktsförklaring och identifiera 

dess unika karaktär (ibid). Enligt Birkinshaw och Lingblad (2005) utgörs en charter av tre 

dimensioner: 

Produktmarknad (product market) - avser de produkter och kunder som berörs av enhetens 

verksamhet (Ansoff, 1965, Rumelt 1974, refererad i Birkinshaw et al., 2005) 

Resurser (capabilities) - avser den typen av kompetens och resurser som enheten råder över, samt 

förmågan att förvalta dessa för utveckling av en eller flera slutprodukter 
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Den avsedda chartern (intended charter) - syftar till enhetens avsikter att röra sig inom ett visst 

område i organisationen och avser det officiella ansvarsområde som enheten åtar sig (ibid).  
 

Figur 1. Anpassad modell av Birkinshaw och Lingblads redogörelse för de variabler som definierar en enhets charter (2005, s. 677) 

Emellertid kan det föreligga viss diskrepans mellan den avsedda chartern och den aktuella chartern 

vid en given tidpunkt. En enhet kan till exempel göra anspråk på hela den europeiska marknaden för 

en viss produktgrupp, trots att den inte är etablerad i samtliga  europeiska länder. I ett sådant läge 

förefaller den avsedda chartern täcka ett större ansvarsområde än den aktuella chartern. 

Förklaringen är att enheten trots allt uppfattar sig själv som den mest lämpade enheten inom 

organisationen att göra anspråk på den aktuella marknaden (Birkinshaw & Lingblad, 2005).  

Som ytterligare ett exempel för att förtydliga innebörden av avsedd charter kan nämnas att en enhet 

kan etablera sin charter inom ett visst affärsområde utan att vare sig besitta tillräcklig kompetens 

eller tydligt ha definierat en kundgrupp som enheten avser rikta sig till. Det är icke desto mindre 

enhetens avsikt att verka inom det avsedda området. Båda exemplen påvisar den strategi och vision 

som en enhet åtagit sig och som förmedlas till övriga enheter inom organisationen (Birkinshaw & 

Lingblad, 2005, s.676). 

2.4 Charteröverlappning skapar intern konkurrens 

Konkurrens sägs uppstå när minst två enheter i ett företag överlappar varandras respektive charter 

(Birkinshaw  & Lingblad, 2005, s. 677). Överlappningen kan antingen ske inom en specifik 

charterdimension, t.ex. produktmarknad, eller inom samtliga tre dimensioner. Graden av 

överlappning brukar för enkelhetens skull mätas i procent av antalet kunder som berörs. Birkinshaw  

och Lingblad nämner företaget Ericsson som exempel, där tre enheter parallellt utvecklade varsitt 

!5



nätverk. För den enhet som utvecklade GSM-nätverket förelåg det en överlappning på 50% 

gentemot övriga nätverk, vilket innebar att halva dess kundbas hade de andra nätverkslösningarna 

som nära substitut till GSM-nätverket (se figur 2). Ju större procentuell andel av kunder som två 

enheter konkurrerar om, desto högre grad av överlappning sägs det föreligga mellan dem (ibid). 

Emellertid finns det sociala och politiska processer inom ett företag som reglerar omfattningen av 

överlappningar mellan olika enheters charter. Inramningen av en charter föregås av förhandlingar 

och andra personliga interaktioner enhetschefer emellan, samt mellan enhetschefer och övre chefer, 

i en process som fastställer graden av frihet att röra sig utanför den aktuella chartern. Det är dessa 

sociala och politiska processer som slutligen definierar en charters yttersta gräns, så kallad 

charterdefinition (Birkinshaw & Lingblad, 2005, s. 677). 

En enhet som har en större grad av frihet att definiera sin charter, sägs ha en flytande 

charterdefinition (fluid charter definition). Motsatsen, alltså låg grad av frihet, ger en skarpare 

charterdefinition (sharp charter definition). När en enhet åtnjuter en högre grad av frihet, ökar 

möjligheterna att ta sig an nya ansvarsområden (ibid). Friheten kan ges i uttryck exempelvis genom 

att en avdelning inom forskning & utveckling åtar sig att forska inom ett nytt tekniskt område, eller 

att en enhet väljer att introducera sina produkter till en ny marknad. Graden av överlappning beror 

på hur mycket det nya ansvarsområdet inskränker på en annan enhets charter. 
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2.5 Relationen charterdefinition vis-á-vis charteröverlappning 

Om definitionen av intern konkurrens beskrivs i termer av överlappning av charters, så kan man 

säga att sannolikheten för intern konkurrens ökar ju mer flytande en charter är definierad. En 

flytande charter kommer troligen att förr eller senare överlappa en annan charter, varpå konkurrens 

uppstår. Birkinshaw och Lingblad bygger upp en matrismodell, för att illustrera relationen mellan 

graden av överlappning och definitionen av charters (se figur 3). 

När graden av överlappning är hög, samtidigt som charterdefinitionen är flytande sägs relationen 

mellan enheterna vara dynamisk (Dynamic Community). I ett sådant scenario kan man förvänta sig 

upprepade överlappningar av respektive charter, eftersom enheterna åtnjuter hög grad av frihet att 

överträda sitt aktuella ansvarsområde. Dynamic community illustrerar det scenario där intern  

konkurrens förekommer i största möjliga mån. Förekomsten av Dynamic community motiveras av 

att företaget verkar på en osäker marknad som karaktäriseras av snabba förändringar. Genom att 

tillåta att enheternas charterdefinition vara flytande med hög grad av överlappning, kan företaget 

experimentera med olika tekniska lösningar och affärsmodeller, föra att bättre hitta anpassningar till 

den föränderliga miljön (ibid).  

När graden av överlappning mellan aktuella enheter är hög, men frihetsgraden för överträdelse av 

egen charter är låg, sägs enheterna agera i samexistens med varandra (coexistence). Enheterna sägs 

då verka parallellt med varandra inom ett specifikt affärsområde  (Birkinshaw, 2001). Förekomsten 

av samexistens är motiverbar på en segmenterad marknad, för att nå så många kundgrupper som 
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möjligt. Det tidigare exemplet med Ericsson illustrerar väl ett sådant scenario; i avsaknad av en 

dominerande nätverksstandard för telekommunikation (det fanns alltså kundunderlag för samtliga 

tre standarder), fick enheterna existera på varsitt håll för att bistå marknaden med respektive 

lösning. Samtidigt var enheternas verksamhet avgränsade till att enbart omfatta nätverkslösningar. 

Därmed hade enheterna en skarp charter-definition, vilket begränsade själva överlappningens 

omfattning. För uppsatsens relevans kommer vi att avgränsa oss till att beröra endast dessa två 

relationer, eftersom det är främst här som intern konkurrens förekommer.  

2.6 Inverkande faktorer till intern konkurrens 

Vid varje given tidpunkt föreligger det en viss samverkan mellan en charters tre dimensioner; en 

avsedd charter beror av de produkter och tjänster som enheten tillhandahåller (se produktmarknad), 

samt tillgängligheten av nödvändiga resurser som enheten förfogar över. Det är denna samverkan 

som i slutändan definierar en enhets charter. Birkinshaw och Lingblad nämner 6 faktorer som var 

och en har en inverkan på förekomsten av konkurrens mellan enheter i en organisationen. Dessa sex 

faktorer delas upp i två huvudsakliga kategorier: 

1. Yttre, miljöbetingade faktorer och avser marknadstvetydighet, industrimognad och 

marknadsheterogenitet 

2. Inre, organisatoriska faktorer som avser decentralisering, normativ integration, samt 

ombytlighet 

I nedanstående avsnitt kommer vi i detalj att gå igenom dessa faktorer och redogöra för deras 

anknytning till intern konkurrens. 

2.6.1 Yttre, miljöbetingade faktorer 

Nedan följer en redogörelse för de yttre faktorer som nämns i Birkinshaw och Lingblads artikel 

(2005) samt deras inverkan på en enhets charter. 

Marknadstvetydighet - När ett företag verkar i en miljö där marknads-tvetydighet råder (Market 

Equivocality), kan det vara svårt att få en klar bild av vilken inverkan den teknologiska 
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utvecklingen kommer att ha på marknaden inom en överskådlig framtid (Birkinshaw & Lingblad,  

2005, s. 679). Det är också svårt att få ett helhetsgrepp om det inflytande som sociala, ekonomiska 

och politiska faktorer utövar på företaget (ibid). Den avgörande indikationen för förekomsten av 

marknadstvetydighet, är huruvida företaget kan hitta kausala samband mellan företeelser i den yttre 

miljön och bakomliggande faktorer (Thomson, 1967; Tung, 1979, refererad i Daft & Lengel, 1986, 

s. 566). I litteraturen görs en tydlig distinktion mellan tvetydighet och osäkerhet. Den senare kan 

minskas genom att man samlar och tolkar information som redan är tillgänglig. Tvetydighet bygger 

på avsaknad av information som skapar motstridiga tolkningar av företagets situation (ibid, s.556). 

Ett sätt för företagen att råda bot på detta, är att låta enheter inom organisationen få ett större 

handlingsutrymme att definiera sin charter. Genom att tilldelas en större frihet kan de snabbare 

agera efter möjligheter som dyker upp på marknaden. (ibid) 

Ökad frihet i charterdefinition ökar sannolikheten för framtida överlappningar (Prahalad & Bettis, 

1986, refererad i Birkinshaw & Lingblad, 2005, s. 679). Det föreligger här generellt en högre grad 

av charteröverlappning av ovannämnda orsaker (ibid).  

Låg branschmognad (Industry Maturity) - De produkter som säljs på en bransch sägs genomgå 

fyra mognadsfaser (se figur 4). När branschen befinner sig i sin första fas (introduktionsfasen) 

föreligger det teknologiska utmaningar som gör det svårt för företagen att bygga en hållbar 

affärsmodell (Birkinshaw & Lingblad,  2005, s. 680). Istället tävlar företagen med egen version på 

marknaden tills en dominerande, standard etablerats. Charteröverlappning kan därför ge företaget 

ett tillfälle att laborera med både olika tekniska lösningar och affärsmodeller. 

En mogen bransch däremot, förknippas med bland annat tät konkurrens, fallande priser, 

konjunkturkänslighet och lägre vinstmarginaler (Porter, 2004, s. 159-160). Birkinshaw och Lingblad 

(2005) anser att omfattningen av charteröverlappning minskar i en mogen bransch av tre skäl. Dels 

har vedertagna ramar för aktuell teknologi etablerats, vilket minskar behovet av överlappande 

enheter som experimenterar med olika teknikutföranden. Det minskar i sin tur behovet av 

laborerande med olika affärsmodeller. Vidare tvingar den utökade prispressen på marknaden 

företagen att minska på charteröverlappningar eftersom de anses vara kostsamma för verksamheten. 

Samtliga faktorer minskar alltså behovet av charteröverlappning (ibid).                           
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Marknadsheterogenitet (Market Heterogeneity) - På en heterogen marknad finns en rik variation 

av utbud och kundsegmentering, eftersom kundernas behov skiljer sig från varandra (Moeller, 2010, 

s. 363). Det skapar i sin tur ett behov för företagen att möta dessa variationer.  

För tjänstesektorn brukar begreppet variabilitet (variability) ersätta heterogenitet och syftar på den 

variationsrikedom som föreligger på en marknad i termer av kundanpassningar (Gummesson & 

Lovelock, 2004, s 24-28). Genom att låta enheter rikta sina insatser mot olika kundgrupper och 

segment, skapar man en större bredd i kundanpassning och marknadspenetrering (Birkinshaw & 

Lingblad, 2005, s. 680). Det innebär i praktiken att konkurrerande enheter på ett företag delar upp 

segmenten mellan varandra för att mera effektivt tillgodose kundernas specifika efterfrågan. 

2.6.2 Inre, organisatoriska faktorer  

Nedan följer en redogörelse för de inre faktorer som nämns i Birkinshaw och Lingblads artikel 

(2005) samt deras inverkan på en enhets charter. 

Decentralisering - När ett företag tillåter högre grad av handlingsutrymme i att fatta strategiska 

beslut, pratar man om utökad decentralisering (ibid).  Utökade decentralisering innebär i vissa fall 

att enhetschefer aktivt styr enhetens charter mot vad de anser vara ett attraktivt affärsområde, varpå 

överlappning av charters förr eller senare äger rum. I andra fall kommer enhetschefer till följd av 

ökad charteröverlappning att fokusera på att försvara sitt territorium, vilket i sin tur skapar skarpare 
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charterdefinition. Därför sägs utökad decentralisering vara positivt korrelerad med överlappning, 

men inte ha någon nettoinverkan på charterdefinition. 

Normativ integration (Normative Integration) är ett medel som ledningen kan ta till, för att skapa 

kongruens mellan ledningens och övriga medlemmars mål (Etzioni 1961, Van Maanen & Schein 

1979, refererad i Birkinshaw & Lingblad, 2005, s. 681). Det innebär att man försöker sammanföra 

organisationens medlemmar genom gemensamma normer som bygger på samarbete och 

delaktighet. Det gör att konkurrens, i de fall den förekommer, kommer att bedrivas i konstruktivt 

syfte och med föresatsen att verka i enlighet med organisationens strategiska mål. Normativ 

integration syftar med andra ord till att förebygga destruktiva konflikter och förekomsten av andra 

suboptimeringar när enheter företar sig överlappande verksamheter. På ett djupare plan blir intern 

konkurrens de facto en typ av samarbete i syfte att uppnå de gemensamma målen (ibid).  

Det går här att dra paralleller till coopetition benämner som ”ett tankesätt, en process eller ett 

fenomen som kombinerar samarbete med konkurrens” (Luo, 2005, s. 72). Coopetition bottnar i en 

dubbelkaraktär där samarbete inom organisationer är en nödvändighet för att skapa värden, och 

konkurrens är en naturlig följd av den kamp som uppstår vid fördelningen av dessa värden (ibid). 

Luo anser att företag i större utsträckning borde införa coopetition eftersom enheter både utbyter 

kunskap vid samarbete och finner incitament att prestera bättre när rivalitet råder (ibid). 

Ett framgångsrikt införande av normativ integration har visat sig vara särskilt effektivt i företag med 

starkt decentraliserade enheter, i syfte att förebygga eventuell suboptimering till följd av en 

förskjutning av beslutsmandat från ledning till enheter. Även om en ökning av charteröverlappning 

inledningsvis innebär ökad konkurrens mellan enheter, hjälper de etablerade normerna att skapa 

bättre förutsättningar för ett sammanförande av enheter i ett senare skede (Luo, 2005). 

Ombytlighet (fungibility of unit capabilities) avser en enhets förmåga att utnyttja tillgängliga 

resurser till att utforska andra områden än de enheten är verksam inom vid ett givet tillfälle 

(Birkinshaw & Lingblad, 2005, s. 681). Eftersom införskaffande av resurser alltid är en 

kostnadsfråga, bygger en enhets charterdefinition på hur ombytliga aktuella resurser är till att 

nyttjas inom något annat område. En enhets framgång blir i det avseendet avhängig den aktuella 

kompetens som den besitter, samt möjligheten att utnyttja existerande resurser för nya ändamål. Ju 

större ombytlighet en enhet åtnjuter, desto större förmåga har den att röra sig utanför sin charter. 
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Därmed sägs hög grad av ombytlighet vara positivt korrelerad med charterdefinition och kan i vissa 

fall öka sannolikheten för charteröverlappning.  

 

2.7 Konsekvenser av intern konkurrens 

Litteraturen anger anger flera fördelar respektive nackdelar med förekomsten av intern konkurrens 

inom stora, multinationella organisationer. Nedan redogörs för samtliga av dessa. 

2.7.1 Fördelar med intern konkurrens 

Iscensättande av intern konkurrens grundar sig i försöken att diversifiera ett företags insatser i syfte 

att ”hitta rätt” på marknaden (Birkinshaw & Lingblad, 2005). Genom att låta enheter överlappa 

varandras charter, skapar man till exempel en variation i utvecklingen av nya produkter. I praktiken 

innebär det att sannolikheten för att ta fram en produkt som efterfrågas av marknaden ökar genom 

den diversifiering som uppstår (ibid). Överlappning av charters skapar därmed ett överflöd av 

enheter (Felsenthal, 1980 refererad i Birkinshaw & Lingblad, 2005). I de fall organisationen lyckas 

uppfylla sitt mål talar man om positivt överflöd (positive redundancy) (ibid). 

Intern konkurrens motverkar dessutom ”status quo” genom att utmana etablerade normer och 

tillvägagångssätt att driva en verksamhet så att företaget bättre samspelar med den miljö i vilken det 
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verkar (Birkinshaw, 2001). Intern konkurrens anses även utgöra ett motiverande inslag som sporrar 

en individ till att prestera bättre när denne ställs inför utmaningar med andra individer (ibid).  

2.7.2 Nackdelar med intern konkurrens 

Emellertid kan kampen om att utgöra det vinnande laget skapa incitament för enheterna att 

motverka varandra, vilket får en negativ följd för organisationen som helhet. Dessutom tycks 

konkurrens skapa negativa associationer för vissa individer, vilket i sin tur hämmar deras prestation 

(Fortune, 2012). 

Eftersom intern konkurrens på enhetsnivå, i praktiken innebär duplicering av aktiviteter, kan den i 

vissa fall uppfattas negativt eftersom den antyder en bristande översyn av verksamheten Ide fall 

duplicering utgör ett dysfunktionellt inslag i verksamheten, talar man om negativt överflöd 

(negative redundancy, Felsenthal, 1980). Eftersom duplicering av aktiviteter alltid innebär utökade 

kostnader, måste dessa kostnader i slutändan vägas mot de fördelar som genereras för företaget i 

stort.  

I de fall där marknaden karaktäriseras av hög tvetydighet, föredrar multinationella bolag att behålla 

konkurrerande enheter parallellt med varandra, så att de kan tillgodose marknaden med olika 

versioner av en produkt (Birkinshaw & Lingblad, 2005, s. 679). Denna lösning kallas samexistens 

(coexistence) och innebär att enheterna drivs parallellt med varandra tills dess att en dominerande 

standard etableras på marknaden. Det senare kan infinna sig exempelvis till följd av förändrade 

kundpreferenser som gör en produkttyp överflödig (ibid). 

2.8 Den globala marknadstrenden idag 

Philip Kotler, redogör för de krafter som kommer att influera det ekonomiska landskapet i 

framtiden (kotlermarketing.com). Han menar att internets framfart och den utökade globaliseringen, 

gör att företag, mycket lättare kan verka på olika marknader. Tillgängligheten till kunskap och 

information om produkter och tjänster, genom internet, stärker kundens position, vilket skiftar 

makten från tillverkare, till distributör och vidare till kunden. Kotler kallar tillståndet för 

hyperkonkurrens (hyper-competition) under vilket, den allt tätare konkurrensen gör att utbudet 

överstiger efterfrågan, varpå prispress uppstår. Det gör att företagen behöver i större utsträckning 
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fokusera på att differentiera sig. Men det stora antalet aktörer på en marknad gör att differentiering 

blir väldigt svår i praktiken, eftersom ett lyckat koncept, snabbt kan kopieras av konkurrenter.  

3. Metod 
Detta avsnitt beskriver hur vi gått tillväga för att finna svar på våra forskningsfrågor. Vidare följer 

en motivering av vårt tillvägagångssätt, sam en operationalisering av sekundärdata. Under hela 

Metodavsnittet, redogör vi löpande för de begränsningar som denna studie har, samt en redogörelse 

för vilka åtgärder vi har vidtagit för att minimera dess inverkan på arbetet.  

3.1 Motivering till ämnesval 

Tidigare studier som har berört intern konkurrens har genomförts på stora, multinationella företag. 

Det finns alltså ett tomrum gällande mindre företags hantering av intern konkurrens (Becker-

Ritterspach & Dörrenbächer, 2011).  Den gemensamma nämnaren är dessutom att de flesta studier 

har genomförts på marknader som är teknologidrivna (Birkinshaw & Lingblad, 2005). Eftersom 

fallföretaget till skillnad från tidigare forskning inte verkar på en teknologidriven marknad, samt  är 

mindre i sin storlek finns här en möjlighet att undersöka det teoretiska underlaget, i en ny kontext. 

Studien har därför gett oss möjligheten att testa befintliga modeller i en outforskad miljö (Yin, 

1984).  

Efter en genomgående sondering av vårt samlade nätverk, fick vi kännedom om det aktuella 

företagets planer på att genomföra vissa organisatoriska struktureringar, som enligt teorin, kunde 

skapa förutsättningar för intern konkurrens. Därmed ansåg vi att det förelåg en ypperlig möjlighet 

för oss att behandla vårt ämnesval i vårt fallföretag.        

Vår forskningsfråga ska även ses i ljuset av de insatser som företagen gör i syfte att bli mer 

konkurrenskraftiga på marknaden. Då intern konkurrens under vissa givna förutsättningar har visat 

sig vara fördelaktig i konkurrenshänseende hos multinationella bolag, ser vi en möjlighet att 

undersöka tillämpligheten även hos mindre företag. 
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3.2 Förstudie 

För att skapa oss en bättre förförståelse för ämnet konkurrens, har vi konsulterat universitetslektor 

Katarina Hamberg och professor Stefan Jonsson, vars forskningsinriktning är konkurrens och 

organisation. Katarina och Stefan sitter vid företagsekonomiska institutionen på Uppsala universitet. 

Vi har även konsulterat Göran Nilsson, universitetslektor på företagsekonomiska institutionen, vars 

tidigare forskning behandlat ämnet ekonomistyrning. Intervjuerna varade i genomsnitt en 

halvtimme vardera och behandlade ämnet konkurrens i generell form. Utöver en utvidgning av vårt 

perspektiv kring ämnet, fick vi även tillgång till en mängd relaterade forskningsartiklar. Vidare har 

vi gjort sökningar om både konkurrens och intern konkurrens i universitetsbibliotekets sökmotor. 

Med hjälp av sökmotorn kunde vi inhämta forskningsartiklar från bland annat Organizational 

Science, Management International Review och Journal of World Business. Vi har även via 

forskningsforumet ResearchGate varit i kontakt med Makoto Matsou som tidigare engagerat  sig i 

det aktuella ämnet. Matsuo har generöst bistått med svar på relaterade frågor, samt material i syfte 

att få ett bättre helhetsgrepp om intern konkurrens.  

För att få bättre överblick av den aktuella marknaden tog vi del av marknadsundersökningar och 

rapporter rörande utvecklingen av - samt konkurrensläget inom branschen. Slutligen har empiriska 

källor i form av finansiell data samlats in från företagets årsredovisningar. 

3.3 Val av företag och respondenter 

3.3.1 Val av företag 

En granskning av observerade företag och marknader som legat till grund för det teoretiska 

ramverket för intern konkurrens, visar på 1) en överrepresentation av multinationella bolag på 2) 

teknologidrivna marknader med 3) låg grad av mognad. Intern konkurrens har i det avseendet 

utgjort en strategi i syfte att säkra marknadsandelar i ett tidigt skede. 

Det finns med andra ord ett behov att utvidga perspektivet kring val av företag och bransch.  Vårt 

fallföretag som grundar sig på ett bekvämlighetsurval, utgör häri en tydlig distinktion i flera 

avseenden gentemot tidigare studieobjekt (Se avsnitt 1.5). Därutöver ter sig valet av fallföretag 

fördelaktigt på så sätt att: 
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1. det uppfyller aktuella bedömningskriterier för intern konkurrens på enhetsnivå, genom att ha två 

enheter som riktar sig mot samma marknad och som per definition utgör varandras konkurrenter  

2. företaget har mångårig erfarenhet av sådan organisationsstruktur, vilket gör dess upplevelser 

och intryck värdefulla att förmedla i sammanhanget 

3. företaget var vid tidpunkten för denna uppsats, i färd med att tillämpa en större grad av 

decentralisering, vilket enligt det teoretiska ramverket utgör en grogrund för uppkomsten av 

intern konkurrens mellan enheter. Det var därför intressant att undersöka dels hur stor del 

decentralisering har i förekomsten av intern konkurrens, och huruvida ledningen hade en 

förberedande åtgärdsplan i de fall intern konkurrens riskerade att skapa betydande spänningar i 

företaget  

Bekvämlighetsurvalet i detta sammanhang ses som en styrka, eftersom valet av aktuellt fallföretag 

lyckats bidra till en variation i studieobjekt för att behandla begreppet intern konkurrens. Dessutom 

bidrog vårt nätverk till att vi fick tillgång till både företagets VD och ägare, vilket gick hand i hand 

med vårt syfte att utgå från ett ledningsperspektiv i denna studie.       

3.3.2 Val av respondenter 

Valet av respondenter och dess antal hänger ihop med syftet att intervjua personer inom ledningen 

samt berörda enhetschefer. Ledningen i fallföretaget utgjordes enbart av VD och ägare och två av 

enheterna verkade inom samma marknad. Således utgjordes det totala antalet respondenter till 4 

personer. 

Det är också värt att nämna att chefen för en av de aktuella enheterna, vid tidpunkten för detta 

arbete, ej hade hunnit tillträda sin tjänst. För att ändå kunna ge en heltäckande bild av företagets 

upplevelser av intern konkurrens, intervjuade vi den aktuella enhetens projektledare som var direkt 

underställd enhetschefen. Denne hade dessutom mångårig erfarenhet inom företaget och kunde på 

ett uttömmande och relevant sätt, redogöra för sin erfarenhet av enheternas inbördes relation.   

Vidare har projektledaren på eget initiativ publicerat en återkommande företagstidning  som tar upp 

viktiga och aktuella frågor inom företaget. På så sätt utgjorde projektledaren en länk mellan ledning 
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och övrig personal. Genom att intervjua honom, tillskansade vi oss en bättre helhetsbild av företaget 

rörande den aktuella forskningsfrågan.  

Efter den fjärde intervjun upplevde vi att den insamlade datan på ett fullgott sätt, täckte vårt behov 

för att färdigställa studien, varför vi ansåg att en mättnad i datainsamlingen uppnåtts. Med mättnad 

menas att ytterligare intervjuer troligtvis inte resulterar i uppkomsten av ny, relevant information  i 

datainsamlingen (Glaser & Strauss, 1967).  

Sammanfattningsvis känner vi tillförsikt inför att vår datainsamling, grundad på omfattande 

intervjuer med för arbetet relevanta personer, i erforderlig utsträckning lyckats besvara vår 

forskningsfråga. Berörda respondenter (se intervjuschema nedan) hjälpte oss dessutom att bevara 

vår fråga utifrån det valda organisationsperspektivet och ökade därigenom uppsatsens validitet 

(Patel & Davidson, 2011; Saunders et al., 2012).  

Intervjuschema 

Efter genomförda intervjuer har vi haft möjligheten att komplettera material med hjälp av 

telefonsamtal och mail-korrespondens. Detta var viktigt för att få svar på frågor som uppkom vid 

sammanställning av intervjuer, samt för att säkerställa att den redogörelse som framgår i 

empiriavsnittet var tillförlitlig. 

3.4 Anonymitet 

I samråd med VD och ägare har vi beslutat att hålla företaget och berörda respondenter anonyma. 

Anledningen är dels att den information som framkommer i undersökningen, och som är högst 

relevant för arbetet, är för företaget särskilt känslig i konkurrenshänseende. Därför ville företaget 

inte att informationen skulle finnas tillgänglig för andra aktörer inom branschen. Dessutom 

redogjordes det under intervjutillfällena för aktiva och tidigare aktiva enskilda individers karaktärer 

Yrkestitel Datum Tidslängd Aktiva år på 
företaget

Vid citering

VD 2015-12-10 130 min 9 VD

Ägare 2015-12-15 150 min 43 ÄG

Enhetschef 2015-12-21 75 min 7 EC

Projektledare 2015-12-21 45 min 9 PL
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och egenskaper, något som krävde stor respekt för dessa personers integritet (Bryman & Nilsson, 

2011, s.132). Vi kommer fortsättningsvis i detta arbete att tilltala företaget vid dess pseudonym, 

Sigma, samt referera till respondenterna enbart utifrån deras titel. 

3.5 Forskningsdesign 

Undersökningen karaktäriseras som en fallstudie, då vår avsikt var att undersöka ett enskilt företag i 

dess naturliga kontext (Benbasat et al., 1987). Intern konkurrens är ett relativt outforskat område, 

varpå det i sådana fall oftast lämpar sig bäst att genomföra en kvalitativ studie (Saunders et.al., 

2012). Kvalitativa studier har oftast ett större djup, vilket anses viktigt för att utveckla redan 

existerande teorier (ibid). Intern konkurrens sägs uppkomma under vissa vedertagna förutsättningar. 

Genom den kvalitativa studien fick vi möjligheten att dels undersöka tillämpligheten av dessa, men 

också förekomsten av andra potentiella faktorer. Vidare ger en kvalitativ studie en större flexibilitet 

i att röra sig inom och omkring den avsedda forskningsfrågan, i syfte att bidra till ett större 

forskningsdjup (Bryman & Nilsson, 1997, s.83).   

Intervjuerna som genomfördes var semi-strukturerade på så sätt att temat för intervjuerna fick styra 

de frågor som ställdes till respondenterna (Saunders et al., 2012). På så sätt kunde vi försäkra oss 

om att få en uttömmande bild av företaget i det avseende avsåg att forska inom (Bryman & Bell, 

2007). Vi utgick ifrån en explorativ ansats, för att inte gå miste om intressanta diskussionsämnen. 

Intervjutillfällena gav nämligen även svar på närliggande frågor som uppstod på plats, vilket 

illustrerar en av många fördelar med en intervjusituation (Saunders et al., 2012). Utöver intervjuer 

har kvantitativa data även analyserats i form av årsredovisningar och marknadsrapporter.  

Vi började varje intervju med att ställa allmänna frågor rörande företaget och intervjupersonerna. Vi 

ansåg att ett allmänt och isbrytande samtal inledningsvis var viktigt för att etablera ett förtroende för 

varandra (Saunders et al., 2012, s.389). Vi var även medvetna om att begreppet ”intern konkurrens” 

kunde upplevas laddat, varför det fordrades en utveckling av betydelsen och dess innebörd, både i 

positiva och negativa termer. Vi ansåg att detta var av särskild betydelse, för att förhindra 

situationer där respondenterna medvetet avvek från att utgå från verkliga händelser i tron att intern 

konkurrens riskerade att framställa företaget i dålig dager. 
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Uppsatsen har sin vetenskapliga utgångspunkt i hermeneutiken som ofta ligger till grund för en 

metodteori av kvalitativ karaktär. Detta leder till en viss grad av subjektivitet då, vi i samspel med 

våra respondenter själva fått välja ut vilken typ av information som har varit av vikt. Metoden är 

således i vårt fall en social konstruktion där respondenter svarar på frågor skapade från intresse 

samt respondenternas tolkning och svar på dessa. (Saunders et al., 2012 s.131). De tolkade svaren 

ger datainsamlingen en mer abstrakt dimension än vid en kvantitativ datainsamling, vilket kan ha 

ökat komplexiteten av undersökningen (ibid, s.546). 

       

Denna studie har en abduktiv ansats på så sätt att förståelsen för begreppet intern konkurrens växt 

fram både genom en reflektion från teori och empiri (Van De Ven & Johnson, 2006). Detta genom 

att vissa slutsatser dras från vårt teoriavsnitt, samtidigt som den baseras på resultatet vi erhållit 

utifrån respondenternas egna erfarenheter inom området. (Saunders et al., 2012, s.73-74).  

3.6 Operationalisering 

Utmaningen i detta arbete har varit att på ett pedagogiskt sätt, genom ord och illustrationer, kunna 

sammanställa aktuell teori och koppla den till vår empiriska undersökning. Utifrån den teori som 

presenterats har vi försökt placera in vad vi avsåg att undersöka i kategorier. Vi har anpassat våra 

frågor beroende på befattning och titel på respondenter. Nedan följer en överblick av hur vi 

kategoriserat datainsamlingen: 

       

1. Beskrivning av företaget och respondenter, samt aktuell bransch 

Exempelvis respondenternas roll och erfarenhet, beskrivning av verksamheten, position på 

marknaden, organisationsstruktur och det ekonomiska läget 

       

2. Undersöka förekomsten av de yttre, miljöbetingade faktorer som redogörs i teorin 

Exempelvis undersökning av bransch med avseende på politiska, ekonomiska och sociala faktorer 

       

3. Undersöka förekomsten av de inre, organisatoriska faktorer som redogörs i teorin 

Exempelvis företagets respons på yttre faktorer och eventuella anpassningar till marknadsläget 

4. Undersöka förekomsten av andra faktorer som kan härledas till intern konkurrens i 

fallföretaget 
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3.7 Metodkritik 

Förespråkare för en kvantitativ metod likställer ofta kvalitativa studier med en målande beskrivning 

av verkligheten och således en subjektivt sådan (Bryman & Bell, 2007). Empirin i denna studie är 

vår egen sammanställning av det material som ansågs vara av vikt för att besvara forskningsfrågan. 

Emellertid finns det alltid en risk inom forskningen att det resultat som presenteras ifrån 

datainsamlingen är selektiv. Selektivitet anses påverka reliabiliteten, eftersom det föreligger en risk 

i viss utsträckning att andra forskare inte resonerar sig fram till en likvärdig slutsats (ibid). Det är 

även en fråga om transparens, då kvalitativ metodik kan försvåra för läsaren att uppfatta exakt hur 

en studie utförts och vad analysen grundar sig på (ibid). Därtill föreligger det svårigheter att 

generalisera kvalitativa studier, eftersom en studie endast observerar en mindre del av den totala 

populationen (Bryman & Bell, 2007). Denzin och Lincoln (2011) menar att en fallstudie kan liknas 

vid en pusselbit; en helhetsbild fordrar till en sammansättning av flera studier innan en 

generalisering är berättigad.  

3.8 Analytisk generalisering 

Yin skriver att en analytisk generalisering innebär att man jämför den egna studiens resultat från en 

redan utvecklad teorimodell (Yin, 2003, s.32-33). Enligt Kvale (2009) innebär begreppet i praktiken 

att göra en väl avvägd bedömning kring hur resultatet från en specifik undersökning kan vägleda i 

en annan situation; “…den bygger på en analys av likheter och olikheter mellan de båda 

situationerna” (Kvale, 2009, s.282).   

Det teoretiska ramverket som vi baserar vår studie på, redogör för de bakomliggande faktorer som 

sägs föranleda intraorganisatorisk konkurrens på enhetsnivå. Genom att applicera de variabler som 

utgör ramverket på den empiriska undersökningen, kan vi analysera de likheter och skillnader som 

framkommer i resultatet från undersökningen. Därmed kan vi öka sannolikheten för att det resultat 

som vi slutit oss till i denna studie, kan återfinnas även i framtida forskning. 
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En analytisk generalisering kräver en tydlig koppling till aktuell teorimodell, för att utröna potentiella likheter 
och skillnader  mellan de olika situationerna  

En omfattande del av vår analys grundar sig i att jämföra teori med empiri. Därutöver har vi i 

enlighet med Kvale (2009) försökt presentera sakligt underbyggda argument med förankring i den 

aktuella teorimodellen. 

3.9 Källkritik 

Det föreligger rent generellt en potentiell risk att den tillgängliga informationen är partisk, vinklad 

eller ofullständig (Lundahl & Skärvad, 2011). Det begränsade tillgången till tidigare studier rörande 

intern konkurrens, kan i den bemärkelsen ha haft ytterligare en viss inverkan i vår studies resultat. 

För att kompensera för bristen på information, fodrades en djupare granskning i närliggande 

områden för att skapa en helhetsbild av begreppet intern konkurrens och de bakomliggande 

faktorerna.       
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer vi att utreda förekomsten av de faktorer som enligt litteraturen ger upphov 

till intern konkurrens i en organisation. Vi söker även utröna huruvida det föreligger andra faktorer 

som antingen uppmuntrar eller motverkar förekomsten av intern konkurrens hos vårt studieobjekt. 

Den empiriska studien är uppdelad i tre huvudsakliga sektioner: 

1. Presentation av företaget vi har valt att undersöka 

2. Presentation av den aktuella marknaden och en redogörelse för dess olika sektorer. Därefter 

presenteras marknadsdata med avseende historik, trender, samt prognoser för den närmaste 

framtiden 

3. En redogörelse för de svar som framkommit under intervjuerna. Svaren är strukturerade enligt 

den temaöverblick som presenterats tidigare under avsnittet Operationalisering 

4.1 Företagsbeskrivning 

Sigma är verksamt inom VVS-branschen som innebär installation av ventilation, värme och sanitet 

till byggnader av olika slag. Företaget är medelstort. Det har 55 anställda med en årlig omsättning 

på 150-200 miljoner kronor. Stockholm utgör uteslutande Sigmas marknad och företaget är enligt 

Vd:n “en av de större aktörerna”. Trots det har företaget endast en marknadsandel på omkring 3% 

(exklusive industrirör och byggnadsunderhåll). Orsaken till det är att marknaden karaktäriseras av 

många mindre leverantörer. Det finns idag inget företag med en större marknadsandel än 10% (VD). 

Sigma är verksamt inom samtliga sektorer av VVS-branschen (se figur 6 nedan) utom industrirör 

och byggnadsunderhåll. Orsaken är att man saknar både kompetens och erfarenhet i aktuella 

områden.         

VD:n och ägaren utgör ledningen inom företaget. Under ledningen verkar tre olika enheter, som 

dels utgörs av två entreprenadenheter, samt en serviceenhet. Varje enhet har en enhetschef som 

sköter dess verksamhet, vilken bland annat avser försäljning, kundkontakt och drift av enhetens 

verksamhet. Kontoret inhyser samtliga av företagets medarbetare. Kontorsrummen är belägna på 

samma våning och följer tätt inpå varandra. De anställda möter varandra längs ett fåtal trånga 

korridorer.  
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4.2 Marknadsbeskrivning 

Industrifakta är ett företag som erbjuder ”strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och 

fastighetssektorn i Norden” (Industrifakta, 2015). Ur företagets senaste sammanställning (2015), 

framgår att VVS-branschen består av 8 olika sektorer med distinkta produkter och tjänster (se figur 

6). Utöver dessa sektorer finns det ytterligare uppdelningar för varje sektor. ROT-jobb (Renovering, 

Ombyggnad & Tillbyggnad), renodlade nybyggen, kommersiella lokaler, medicinska gaser, 

licenssvets och specialjobb är några av dessa som nämns av VD.  

                            

  

4.3 Osäkerhetsfaktorer 

Länsstyrelsen (Länsstyrelsen, 2014, s.44) fastställer i sin senaste undersökning att 

bostadsutökningen hämmas till följd av av brist på både planhandläggare och kompetent arbetskraft. 

Det senare är ett stort problem som även VVS-branschen känner av, vilket anses vara ”ett 

avgörande hinder för att expandera, hantera ökad efterfrågan, eller klara av en generationsväxling 

i företaget” (Industrifakta, 2015, s. 5). 

Av de tillfrågade företagen i Industrifaktas senaste rapport uppger 9 av 10 bolag att det är svårt eller 

mycket svårt att ”hitta rätt sorts personal.” Figur 7 visar bolagens svar gällande rekrytering av 

montörer, tjänstemän, samt personer med ledningsfunktion. 50% av de tillfrågade bolagen svarade 
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att det är ”ganska svårt”, och 40% tyckte att det var ”mycket svårt” att rekrytera montörer. 

Mätningen visar även på betydande svårigheter att rekrytera tjänstemän och ledningsfunktioner.        

I övrigt anses byggbranschen vara konjunkturkänslig, vilket innebär personalbrist under 

högkonjunktur och neddragningar under lågkonjunktur på grund av minskad orderingång 

(Länsstyrelsen, 2015, s.44).              
                  

Eftersom aktörer inom VVS- och byggbranschen är tätt sammanknutna, blir även VVS-branschen 

påverkad av konjunkturläget (Industrifakta, 2013, s. 88). Vidare upplever företagen ”hård 

priskonkurrens” och ”låga priser” (ibid). Den hårda konkurrensen bekräftas även av bransch- och 

arbetsgivarorganisationen VVS-företagen (VVS-forum). Dessutom föreligger en oro för politiska 

beslut som kan ha en stark inverkan på marknaden (Industrifakta, 2015, s.5). De senaste 

lagändringarna kommer dels i form av minskad ROT-avdrag, där subventionsgraden för kunderna 

sänks från 50% till 30% (Skatteverket), dels genom höjd arbetsgivaravgift för unga (Skatteverket), 

som sägs försvåra rekryteringsmöjligheterna (Industrifakta, 2015, s.5).  

 

!24



4.4 Fallstudien 

Detta avsnitt kommer att redogöra för svaren från respondenterna. Genom frågorna söker vi få en 

djupare inblick i Sigmas verksamhet och kompletterar uppgifterna med den marknadsdata som 

presenterats i tidigare avsnitt. Slutligen redogörs svaren gällande förekomsten- och hanteringen av 

intern konkurrens hos Sigma. 

4.4.1 Respondenternas beskrivning av marknaden 

Respondenterna anser att Sigma verkar inom en väldigt mogen och traditionell bransch, som bygger 

på tekniska lösningar som inte utvecklats i större utsträckning på flera decennier. Marknaden 

upplevs av Vd:n som mättad med många mindre aktörer som konkurrerar med större företag om 

uppdragen. Respondenterna målar upp marknaden i två olika kundgrupper: Spot-marknaden och 

Semi-spot-marknaden. Dessa presenteras nedan. 

4.4.2 Spot-marknaden 

Cirka hälften av kunderna på spot-marknaden utgörs av stora fastighetsbolag. Här är de väl 

förtrogna med VVS-tjänsternas beskaffenhet, vilka aktörer som verkar på marknaden och hur de 

prissätter sina produkter och tjänster. I utbyte mot uppdrag begär dessa bolag oftast full transparens 

- “open book” (EC) gentemot leverantören vad beträffar faktiska materialkostnader och utförda 

arbetstimmar. Leverantören måste med andra ord redovisa sina självkostnader och utförda 

arbetstimmar till kunden.  

De flesta leverantörer erbjuder ur kvalitetshänseende snarlika produkter, vilket gör det svårt att 

sticka ut i mängden inom spot-marknaden. Knappt var tionde upphandling som företaget medverkar 

i, slutar i ett uppdrag. Sammantaget upplever respondenterna att konkurrensen på spot-marknaden 

är “stenhård”. 

”Vi kan vara älskade, men är vi för dyra så blir det inga jobb”. EC 
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4.4.3 Semi-spotmarknaden 

De uppdrag som genererar högre vinstmarginal finns oftast utanför “spot-marknaden”, som 

framförallt representeras av slutkunder. Här finns det en stor variation av kunder med olika behov 

och preferenser, vilket gör att det råder en väsentligt större flexibilitet i att utforma uppdragen. 

Dessutom är sannolikheten att erhålla ett uppdrag nästan tre gånger större (EC). Det lägre trycket av 

aktörer som kan bistå med tjänster inom VVS-installation gör att det inte föranleder lika hård 

prispress. 

I och med den erfarenhet som finns inom företaget besitter de ofta mer kompetens än konkurrenter 

varpå de är en attraktiv firma att anlita vid komplicerade projekt. När enhetschefen söker nya 

uppdrag är han noggrann med att dessa dels genererar full beläggning för sina VVS-montörer under 

en längre tid, samt att uppdragen genererar hög vinstmarginal. Från och med 2016 kommer 

enheterna att utöka sin marknadskommunikation med slutkunder med målet att höja 

vinstmarginalerna från nuvarande 3% till åtminstone 5%.  

”Bruttovinst först, volym därefter!” ÄG 

4.5 Konkurrensläget på marknaden  

Det senaste året har flera konkurrenter köpts upp av ett riskkapitalbolag som sedan slagit samman 

bolagen för att skapa en enda stor aktör. Den utgör idag cirka 10% av den totala marknaden i 

Stockholm. Vd:n flaggar för att fler bolag kommer att bli uppköpta och sammanslagna av 

riskkapitalbolag i framtiden.  

Det finns stora skillnader i lönsamhet beroende på typ av uppdrag och kunder. Vissa kunder, såsom 

stora fastighetsbolag, har stor insikt i kostnader och utformning av de tjänster som Sigma levererar 

och vet dessutom exakt vad de vill ha. Det gör att Sigma är begränsat i att presentera ett upplägg 

som genererar högre vinstmarginaler. Inom vissa specialuppdrag har varje jobb sin egen karaktär 

och där finns det en större frihet att erbjuda paketlösningar som ger bättre vinster. Vd:n förklarar: “I 

ett stökigt ombyggnadsprojekt eller ett tekniskt unikt kommersiellt projekt är det svårare att sätta ett 

pris på projekten. I dessa projekt finns en större potential men också en större risk. Besitter man rätt 

kompetens finns goda möjligheter att generera högre marginaler på projekt av denna karaktär.” 
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Branschen befinner sig idag i ett tillstånd där efterfrågan på VVS-tjänster i stor utsträckning följer 

av de stora fastighetsbolagens nyproduktion av bostäder på spot-marknaden. Det är en av 

anledningarna till att företagets vinstmarginal krympt. För några år sedan hade Sigma en 

genomsnittlig vinstmarginal på 5%. Det senaste årets resultat visar på att vinstmarginalen är nere på 

3% i genomsnitt. Ytterligare en orsak till marginalkrympningen är intåget av riskkapitalbolag som 

köpt upp ett antal bolag med det sannolika målet att fortsätta expandera. Marknaden har gått från 3 

rikstäckande företag till 5 stycken. Alla med ambitionen att växa. 

Följaktligen har de bolag vars storlek är betydligt mindre Sigmas ofta lägre administrativa 

kostnader och klarar således av att hålla priserna på lägre nivåer. Dessutom finns det inga större 

barriärer att träda in på marknaden. Att köpa upp andra bolag är synnerligen riskfyllt, eftersom 

bolagens värde oftast sitter i personalen och deras kompetens, vilka inte nödvändigtvis stannar kvar 

i bolaget efter uppköp. Följaktligen föreligger det stora ekonomiska faror i att köpa upp andra 

bolag. Vd och ägare känner sig därför manade att dels utöka företagets försäljning och 

marknadsföring, och dels inrikta sig mot speciella uppdrag som kan höja vinstmarginalen 

(Årsredovisning, 2014).  

Vidare har kommunikationsmöjligheterna genom Internet, samt den utvecklade digitaliseringen de 

senaste 5-7 åren, radikalt stuvat om sättet på vilket kunder och leverantörer knyter kontakten. 

Genom sin hemsida, tillkännager oftast kunden en uppdragsförfrågan, varpå alla leverantörer som 

har möjlighet att leverera den efterfrågade tjänsten, kan inkomma med ett anbud. Det innebär i 

praktiken att leverantörer från hela landet och även utomlands, kan delta i upphandlingen. Den stora 

skillnaden ligger i att leverantörerna inte längre är hjälpta i samma utsträckning av goda relationer 

med kunder för att erhålla uppdrag. Priset blir en avgörande fråga i det avseendet.   

4.6 Inre faktorer 

Det finns idag - som tidigare nämnt - tre separata enheter på Sigma, där två av dessa är inriktade 

mot entreprenad. Entreprenad-enheterna har identiska uppgifter i Sigma och riktar sig mot en och 

samma marknad. Beslutet att hålla enheterna separata, grundar sig dels i att man tycks ha hittat en 

optimal storlek för en enhet. En större enhet skulle bli svårare att styra av organisatoriska skäl, 

eftersom det blir många olika grupper av montörer och underchefer att hålla reda på. Dessutom tror 
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man att två identiska säljenheter utökar kontakten med marknaden och följaktligen skapar bättre 

konkurrenskraft. Vd:n anser att det behövs för att möta den allt hårdare konkurrensen.  

Ledningen eftersträvar även en förskjutning av beslutsmandat till enhetscheferna. Decentralisering 

är vad man anser sig behöva, dels för att avlasta vd:n i många frågor som enhetscheferna redan är 

bättre insatta i, och dels för att tilldela enhetscheferna en tydlig ansvarsroll i verksamheten. 

Enhetschefens bild av enheternas styrning i Sigma är att det blir “ett företag i företaget”, där varje 

enhet sköter sin verksamhet utan minimal inblandning av ledningen. 

 “Uppgifter ska delegeras(…) tydligt ledarskap (…) vardera enhet kör sitt race och det ska vara en 

person ansvarig på varje enhet så att man kan göra en bättre prestationsbedömning”. VD  

Ytterligare en förändring som införs från och med årsskiftet, avser anpassningen av bonusprogram 

som kommer att baseras separat för varje enhet och tilldelas enhetschef samt vd. Tidigare har man 

testat att ha ett gemensamt bonussystem för samtliga tjänstemän, men enligt ägaren och vd:n ledde 

inte den gemensamma bonusen till något ökat incitament till ett prestationshöjande beteende hos 

medarbetarna, varpå företaget tappade ”spänst” och konkurrenskraft utåt. Ägaren betonar vikten av 

att intensifiera kontakten på marknaden, särskilt på semi-spotmarknaden för att hitta uppdrag som 

generar högre vinstmarginaler. Idag är endast en av enheterna bemannad med en enhetschef. Den 

nya enhetschefen tillträder i januari. Båda enhetscheferna har valts ut särskilt för att de är duktiga 

säljare, tävlingsinriktade och gillar utmaningar (VD). 

4.7 Intern konkurrens 

Eftersom enheterna verkar på samma marknad och mot samma kundgrupper upplever 

respondenterna att det är oundvikligt att man förr eller senare råkar komma i kontakt med samma 

kund. Samtliga respondenter tycker att viss konkurrens kan vara sporrande för enhetscheferna och 

bidra till att försäljningen ökar. 

Ett scenario där man konkurrerar om samma kund är varken önskvärt eller något som man 

uppmuntrar enhetscheferna till. Istället är man mån om att upprätthålla god kommunikation 

genomgående i organisationen i ett försök att undvika sådana situationer. Under veckovisa möten 

träffas därför VD, tillsammans med enhetschefer, för att uppdatera varandra om läget och för att 
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reda ut eventuella oenigheter. Under dessa möten redogör enhetscheferna för vilka kunder de avser 

att kontakta under veckan, så att man undviker att kontakta samma kund. Vidare upprättar man en 

plan för disponeringen av montörer så att det blir en god fördelning mellan enheterna. Vd:n ser en 

liten risk i att enhetscheferna undanhåller sina montörer, i väntan på nya uppdrag. Ett 

lösningsförslag som han därför arbetar på, är att låta enheterna ta ut en hyresavgift för att ställa sina 

montörer till förfogande för varandra. Det anses fungera som ett incitament till att hjälpa varandra 

med bemanningen. Ingen respondent ser idag en risk med att stora konflikter om kunder och 

montörer kan blossa upp i företaget. Inställningen är att lösa dessa så friktionsfritt som möjligt 

genom kommunikation och medling.  

Intern konkurrens i den bemärkelsen att den skapar en vinnare och en förlorare är inte heller att 

föredra på Sigma. Man har tidigare stött på konflikter mellan enhetschefer, där viljan att överträffa 

varandras säljsiffror skapade en sorts ”vi och de-känsla” mellan enheterna. Vd:n anser att sådana 

konflikter snarare är en suboptimering. I praktiken innebar det att man förlorade många uppdrag på 

grund av bristande kommunikation och samarbete. Med visdom från tidigare erfarenheter vill man 

begränsa en sådan situation så långt det går.  

  

”Inom företaget är vi för små för att motarbeta varandra, då skjuter vi oss själva i foten.” VD 

  

4.8 Viktiga värden hos Sigma 

Projektledaren lyfter fram samarbetsförmåga som den enskilt viktigaste egenskapen för att skapa 

konkurrenskraft. Han har på eget initiativ tagit fram en företagstidning som publiceras varje kvartal. 

Genom tidningen försöker projektledaren förbättra kommunikationstråden mellan de anställda och 

ledningen. Han skriver om företagets utveckling, ledarskap och lyfter upp händelser som kan 

uppmärksamma verksamheten i ett positivt sammanhang. Enligt projektledaren bygger en långsiktig 

framgång på ”gemenskap” och “laganda”, vilket han upplever värderas högst bland övriga 

medarbetare hos Sigma. Genom tidningen hoppas projektledaren tillföra till ledningens mål att 

upprätta god sammanhållning bland medarbetare. Det ses som en viktig faktor för att öka Sigmas 

konkurrenskraft på marknaden. Övriga respondenter är positiva till projektledarens initiativ och 

stöttar honom i hans engagemang.  
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5. Resultat 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin och kopplingar görs till det teoretiska ramverket. 

Först kommer förekomsten av intern konkurrens hos Sigma att undersökas. Därefter kommer vi att 

utifrån en helhetsbedömning som baseras på teori och empiri, besvara aktuella forskningsfrågor. 

Slutligen följer en redogörelse för eventuella likheter och avvikelser mellan teoretiska 

referensramen och resultatet från den empiriska undersökningen.  

5.1 Kriterier för intern konkurrens hos Sigma 

Under teoriavsnittet redogjorde vi för den tekniska definitionen av intern konkurrens mellan två 

enheter. En enhets charter utgörs av de resurser som den förfogar över (resurser), de kundgrupper 

och produkter som den riktar sig till (produktmarknad), samt det område inom organisationen som 

den avser att verka (avsedd charter). Tillsammans markerar dessa tre dimensioner en enhets charter.  

När två enheter överlappar varandras charter, anses det föreligga intern konkurrens mellan dem. 

Vidare presenterades två konfigurationer av förhållandet mellan charterdefinition- och överlappning 

(Dynamisk grupp och Samexistens) i vilka intern konkurrens förekommer. Under dynamisk grupp 

har enheternas charter en flytande definition, vilket ger dem en större grad av frihet att definiera sitt 

ansvarsområde. Det förekommer vidare en hög grad av överlappning mellan enheterna. Även under 

samexistens förekommer det hög grad av överlappning, men enheternas charter har en skarp 

definition och anses inte variera i någon större omfattning. Vi kan nu härleda den teoretiska 

modellen för intern konkurrens till företaget Sigma. 

Charterdefinition - Från vad som presenterats i empiriavsnittet, har entreprenadenheterna identiska 

funktioner inom Sigma, där de bistår marknaden med olika typer av VVS-tjänster. Deras funktion är 

således tydligt definierad och enheterna verkar inom ramen för det delegerade ansvarsområdet. 

Entreprenadenheterna kan därmed sägas ha en skarp charterdefinition. 

Graden av överlappning - Eftersom de produkter och tjänster som entreprenadenheterna erbjuder 

är identiska, samt att enheterna riktar sig mot samma marknad och kundgrupper, föreligger det i 

princip en fullständig eller i vart fall hög grad av överlappning mellan enheterna.  
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På basis av ovan redogjorda förhållanden, kan vi dels sluta oss till att kriterierna för intern 

konkurrens mellan entreprenadenheterna är uppfyllda hos Sigma, samt att enheterna verkar i 

samexistens med varandra (se figur 8).  

Nedan kommer vi först att redogöra för de bakomliggande faktorerna till förekomsten av intern 

konkurrens hos Sigma. Därefter analyseras tillämpligheten av de faktorer som enligt litteraturen 

sägs föranleda intern konkurrens.  

5.2 Bakomliggande faktorer till intern konkurrens hos Sigma 

5.2.1 Hård konkurrens på marknaden  

Den bild som framkommer av marknaden är att företagen som levererar VVS-tjänster upplever en 

hård konkurrens. Orsaken till det går att härleda till flera faktorer enligt nedan. 

Få inträdeshinder - marknaden karaktäriseras av många småbolag till följd av de få inträdeshinder 

som föreligger. Småbolag har rent generellt lägre omkostnader, vilket spelar till deras fördel vid 

prissättning. 

Hyperkonkurrens - Många kunder annonserar numera förfrågningsunderlag på sin hemsida, vilket 

avsevärt minskar behovet för leverantörer att bibehålla nära kontakt med kunder för att underrättas 

om eventuella uppdrag. Den digitala kommunikationen suddar dessutom ut de geografiska 
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avgränsningarna mellan olika marknader, vilket gör ett betydande avtryck på konkurrensläget. Den 

omfattande mängden av konkurrenter gör differentieringen till en stor utmaning för aktörerna, inte 

minst för Sigma. I mångt och mycket kan marknaden beskrivas i enlighet med begreppet 

hyperkonkurrens. 

Kundernas förhandlingsförmåga - I spot-marknaden tycks de stora fastighetsbolagen besitta stor 

kunskap om VVS-branschen ur ett teknisk hänseende, vet exakt vad de efterfrågar och kan 

följaktligen ställa leverantörerna mot varandra. Till skillnad från semi-spotmarknaden saknar VVS-

företagen en flexibilitet i att utforma sina tjänster på ett sätt som genererar högre vinstmarginaler. 

Risken är annars att konkurrerande anbud håller en lägre prisnivå. Prispress utgör i övrigt en 

dominerande faktor i konkurrenshänseende till följd av det stora antalet anbudsgivare som tävlar om 

uppdragen.  

Riskkapitalbolagens intåg - Fusionen av flera VVS-företag genom riskkapitalbolagens uppköp 

skapar viss oro för ytterligare prispress den närmaste framtiden. Även om trenden med 

riskkapitalbolag inom VVS-branschen är förhållandevis ny, har Sigma märkt av en viss påverkan. 

Konjunkturkänslighet - Det kan också antas att branschens konjunkturkänslighet kan periodvis 

spä på det hårda konkurrensläget ytterligare. 

Ledningens strategi för att möta konkurrensen, är att intensifiera kontakten med marknaden. Genom 

att låta båda enhetscheferna initiera försäljningsinsatser, anser man sig bättre kunna uppnå målen 

om ökad omsättning. Dessutom ökar chanserna till att erhålla fler attraktiva uppdrag, vilka främst 

går att hitta på semi-spotmarknaden.  

5.2.2 Organisatoriska skäl 

Sigmas ledning anser att en uppdelning av entreprenadverksamheten i två separata enheter, 

underlättar för styrningen av medarbetarna. Det finns helt enkelt för många arbetslag att hålla reda 

på under en och samma enhet. Strävan att hålla god uppsikt över entreprenadverksamheten är alltså 

ett av skälen till att det existerar två identiska enheter hos Sigma som verkar parallellt med varandra 

på marknaden . 
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6. Analys 
I detta avsnitt kommer vi först att undersöka huruvida de  faktorer som presenterats i det teoretiska 

ramverket kan förklara de bakomliggande orsakerna till intern konkurrens hos Sigma. Därefter 

kommer vi att redogöra för våra tolkningar av eventuella likheter och avvikelser.  

6.1 Tillämpligheten av vedertagna faktorer  

6.1.1 Yttre faktorer  

De yttre faktorerna utgörs av marknadstvetydighet, heterogen marknad, samt låg branschmognad. 

Analysen föregås av en kortfattad beskrivning av de yttre faktorerna. 

I en omogen bransch föreligger teknologiska utmaningar, där avsaknaden av vedertagna standarder 

hindrar företagen att utforma hållbara affärsidéer. Det är detta som skapar incitament för 

charteröverlappningar. Genom att låta flera enheter laborera med olika tekniska  och affärsmodeller, 

ökar sannolikheten till att hitta en framgångsrik lösning.  

Marknadstvetydighet är dels ett resultat av teknologiska utmaningar, samt politiska, ekonomiska 

och sociala processer som gör framtidsbilden svårgenomskådlig. Det saknas information i adekvat 

utsträckning för att hitta kausalitet mellan marknadsföreteelser och bakomliggande faktorer. 

Charteröverlappning ger enheter en flexibilitet i att eftersöka marknadsmöjligheter. Dessutom kan 

de insatser som görs för att lösa de teknologiska utmaningarna, delas upp mellan flera enheter för 

att öka chanserna till en lösning. 

En heterogen marknad är kraftigt segmenterad, eftersom kundernas preferenser skiljer sig 

väsentligt från varandra. Genom att dela upp marknaden mellan flera enheter kan man nå fler 

segment och därmed en större andel av kunderna.  

Från den teoretiska modellen för intern konkurrens, framkommer ett tydligt mönster som förbinder 

låg branschmognad och marknadstvetydighet. Den gemensamma nämnaren är att förekomsten av 

båda tillstånden, tycks vara associerade med teknologidrivna marknader. Emellertid utmärker sig 

inte VVS-branschen som teknologidriven. VVS-branschens distinktion görs främst i kunskapen att 

genomföra installationer för ventilation, värme och sanitet. Vidare bygger de standarder av teknisk 
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karaktär som är etablerade idag, på lösningar som inte förändrats nämnvärt på flera decennier. Inte 

heller kan branschen anses ha en låg grad av mognad. Snarare uppfyller den de kriterier som ger en 

bild av en mogen bransch, främst till följd av förekomsten av prispress, tät konkurrens, 

konjunkturkänslighet och pressade vinstmarginaler.  

I uppsatsens empirkapitel redogjordes för de omständigheter som utgjorde risker för VVS-

företagen. Här nämndes brist på kompetent arbetskraft, hård konkurrens, konjunkturkänslighet, 

ändrade ROT-avdrag och höjda arbetsgivaravgifter. För att marknadstvetydighet ska utgöra en 

faktor till förekomsten av intern konkurrens, bör det alltså föreligga en avsaknad av kausalitet 

mellan dessa företeelser och bakomliggande faktorer. Möjligen kan det antas att dessa 

omständigheter skapar en osäkerhet i framtidstron, men det går inte att anse att den eftersökta 

kausaliteten saknas.  

På grundval av vad som framkommer ovan går det därmed varken att härleda den interna 

konkurrensen på Sigma till låg branschmognad eller marknadstvetydighet. 

Av den marknadsdata som presenterats tidigare, framgår att marknaden för VVS-tjänster visserligen 

uppfyller kriterierna för en heterogen marknad. Men anledningen till ett upprättande av två 

identiska enheter hos Sigma har inte sin grund i behovet av marknadssegmentering. Den 

organisatoriska strukturen, samt behovet att utöka försäljningen var de facto av central betydelse för 

upprättande av två identiska enheter. Därmed kan vi här sluta oss till att intern konkurrens inte 

heller är resultatet av en heterogen marknad. 

6.1.2 Inre faktorer 

De inre faktorerna utgörs av normativ integration, decentralisering, samt ombytlighet. Analysen 

föregås av en kortfattad beskrivning av de inre faktorerna.  

Genom normativ integration kan organisationer förebygga uppblossade konflikter som kan följa 

av intern konkurrens. Därmed ökar det dels sannolikheten för att intern konkurrens resulterar i en 

gynnsam utgång, och dels underlättar för sammanslagningen av enheter när intern konkurrens väl 

spelat ut sin roll. Införlivande av normativ integration sägs därför uppmuntra till intern konkurrens, 

eftersom många av dess sidoeffekter lindras genom den goda sammanhållningen.  

!34



Frågan är huruvida den interna konkurrensen på Sigma i något avseende härrör från normativ 

integration. Svaret bör rimligtvis ställas i ljuset av hur intern konkurrens definieras av Sigmas 

ledning. Av intervjusvaren framgår att begreppet i stor utsträckning frambringar negativa 

associationer, som leder till en försiktig angreppssätt till fenomenet. Genom bland annat veckovisa 

möten mellan chefer och VD, underrättar man varandra om de kunder som enhetscheferna avser att 

etablera kontakt med. På så vis eliminerar man risken att konflikt uppstår om en specifik kund. 

Vidare är bonusprogrammen utformade individuellt för varje enhet, vilket är diametralt motsatt till 

den utgång som skapar vinnare och förlorare under strukturell konkurrens. Det senare är ett centralt 

begrepp som utgör själva kärnan av konkurrens. En uteslutning av strukturell konkurrens minskar 

avsevärt implikationen av charteröverlappningar. Det går därmed att argumentera för att avsikten 

med charteröverlappning hos Sigma aldrig syftat till att skapa konkurrens i begreppets rätta 

bemärkelse.  

Vi nämnde också PL’s intiativ till den interna tidningen som publiceras varje kvartal, i syfte att 

skapa en större sammanslutning bland medarbetarna. De ledord som lyftes upp i de 

tidningsexemplar som vi tog del av, var ”laganda” och ”gemenskap”, vilket snarare syftar till 

samarbete än konkurrens. 

I avsaknad av de centrala beståndsdelar som utmärker begreppet konkurrens, i dess mest intensiva 

bemärkelse, är det mera rimligt att anta att intern konkurrens inte är eftersträvansvärd, vare sig hos 

företagets ledning eller bland medarbetarna. Därmed förefaller det som osannolikt att normativ 

integration är en bakomliggande faktor till förekomsten av intern konkurrens hos Sigma. 

Decentralisering innebär en viss förskjutning av beslutsmandat från ledningen till enhetschefer. 

Den utökade friheten ökar sannolikheten för att enheter rör sig utanför sitt aktuella ansvarsområde, 

varpå överlappningar uppstår mellan enheternas charter.  

Det framgår förvisso att Sigma eftersträvar en decentralisering i verksamheten. Men den 

handlingsfrihet som enheterna åtnjuter, faller endast inom ramen för VVS-verksamheten, som är 

Sigmas enda affärsidé. Rent hypotetiskt hade decentralisering kunnat vara en bidragande faktor till 

intern konkurrens, under förutsättning att enheternas respektive charter inte redan täckte samtliga 

segment på marknaden. Eftersom vi sedan tidigare redan kunnat konstatera att full överlappning 
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föreligger mellan enheterna, kan vi sluta oss till att decentralisering ej är en bidragande faktor till 

förekomsten av intern konkurrens hos Sigma. 

Med ombytlighet avses enheternas förmåga att utnyttja existerande resurser för att anta nya 

ansvarsområden om dessa anses attraktiva. Även här kan vi tillämpa samma argument som ovan. 

Enheterna är mer eller mindre en spegelbild av varandra. De besitter samma kompetens och är 

verksamma inom samtliga segment på VVS-marknaden. Det finns med andra ord inga nya 

affärsområden att utforska, vilket utesluter möjligheten att ombytlighet är en bidragande faktor till 

intern konkurrens.  

På grundval av de resonemang som förs i ovan, argumenterar vi för att det inte föreligger något 

samband mellan de inre faktorer som enligt litteraturen ligger till grund för intern konkurrens och 

förekomsten av den hos Sigma.  

6.2 Brister i begreppsdefinitionen  

Resultatet av den empiriska undersökningen föranleder oss vidare att ifrågasätta den vedertagna 

definitionen av intern konkurrens på enhetsnivå. Teorin gör gällande att två enheter som verkar i 

samexistens med varandra på en marknad, sägs ha en inbördes överlappning, vilket utgör själva 

definitionen av intern konkurrens. I denna studie har vi kunnat bekräfta en överlappning mellan 

aktuella enheter hos fallföretaget. Kriterierna för intern konkurrens i enlighet med den teoretiska 

modellen är därmed uppfyllda. Hur konkurrensen manifesterar sig, beror i stor grad på huruvida 

strukturell konkurrens iscensätts, vilket därmed skulle införliva ett scenario som skapar vinnare och 

förlorare. Under teoriavsnittet redogjorde vi för betydelsen av strukturell konkurrens. Den avser 

alltså en situation i vilken två eller fler individer ställs mot varandra i konkurrens om materiella och 

immateriella belöningar, vars begränsade tillgång gör att de inte kan fördelas solidariskt. Hos vårt 

fallföretag uppfyller Sigma kriterierna för intern konkurrens enligt charteröverlappning. Men 

ledningen har avstått från att införa strukturell konkurrens. I ett fall där företag utesluter de 

dimensioner som utgör själva essensen av konkurrens, framstår begreppet - namnet till trots - som 

tämligen uddlös i praktiken.  

Sålunda kan det förekomma fall där intern konkurrens, i teknisk bemärkelse är införlivad, men som 

aldrig utmynnar i en kamp som - bildligt uttryckt - korar vinnaren respektive förloraren av slaget. 
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Den väsensskilda distinktion som därmed görs till vad som torde vara den allmänna uppfattningen 

av konkurrens, frammanar ett behov att komplettera den tekniska definitionen av intern konkurrens 

på enhetsnivå, med de associationer som utgör begreppets implicita innebörd.  

Av resultatet framgår att Sigma motverkar situationer som skapar vinnare och förlorare. Tidigare 

erfarenheter och de associationer som ledningen gör till begreppet intern konkurrens, kan sannolikt 

kopplas till den implicita innebörden av konkurrens. I ljuset av ledningens motvilja att skapa inre 

motsättningar, är det nära till hands att anta att respondenternas uppfattning av begreppet, inte till 

fullo är i samklang med den teoretiska modellen. Vi har alltså en konkret situation där det föreligger 

en diskrepans mellan ledningens uppfattning- och den tekniska definitionen av intern konkurrens på 

enhetsnivå. 

6.3 Fysisk närhet som en hindrande faktor till intern konkurrens? 

En av motiveringarna bakom valet av vårt fallföretag, var att utöka variationen av objektsurvalet vid 

studier av intern konkurrens. Tidigare forskning har nästan uteslutande fokuserat på stora, 

multinationella företag. Av naturliga skäl förekommer det ett större avstånd mellan dessa företags 

enheter. Rent intuitivt går det att argumentera för att avsaknaden av mellanmänskliga relationer till 

följd av det fysiska avståndet, torde i väsentlig grad inverka på vilken form intern konkurrens 

därmed antar.  

Under empiriavsnittet framkom det att Sigmas kontor inhyste samtliga av företagets anställda. 

Vidare skrev vi att kontorsrummen är belägna på samma våning och följer tätt inpå varandra och att 

de anställda möter varandra längs ett fåtal trånga korridorer.  

I ljuset av Sigmas inställning till intern konkurrens, ställs frågan på sin spets, huruvida den fysiska 

närheten mellan enheter på ett företag, kan påverka inställningen till intern konkurrens. Följdfrågan 

är i så fall huruvida det föreligger en negativ korrelation mellan fysisk närhet och omfattningen av 

intern konkurrens. Är det med andra ord mera förekommande med införandet av strukturell 

konkurrens på multinationella företag än hos mindre, lokala företag? 

Det går givetvis inte att dra alltför långtgående slutsatser utifrån denna studie, men icke desto 

mindre är frågan intressant att behandla i framtida forskning. 
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7. Slutsats 
I denna studie sökte vi svar på de bakomliggande faktorer som gav upphov till intern konkurrens 

mellan enheter hos ett företag. Eftersom tidigare forskning nästan uteslutande berört multinationella 

företag, såg vi genom vår studie, en möjlighet att undersöka lämpligheten av vedertagna faktorer på 

ett medelstort företag. Föremål för denna studie var ett företag inom VVS-branschen som vi valde 

att kalla under dess pseudonym, Sigma. Utöver skillnaden i bolagsstorlek, framträdde ytterligare 

några aktuella jämförelsevariabler. VVS-branschen faller under beskrivningen av en mogen 

bransch, med etablerade tekniska standarder som inte utvecklats nämnvärt sedan många år. I dessa 

avseenden skiljer sig Sigma från de flesta tidigare undersökningar.  

Vi baserade kriterierna för intern konkurrens, på Galunic och Eisenhardts redogörelse för enheters 

charter (1996). En charter utstakar en enhets ansvarsområde inom organisationen. När två enheter 

verkar inom samma marknad sägs det föreligga en överlappning mellan dem. Graden av 

överlappning mäts för enkelhetens skull i procent av antalet kunder som berörs. 

Vår undersökning visade på två bakomliggande faktorer till att intern konkurrens uppkom hos 

Sigma. Den ena faktorn kunde härledas till ledningens behov att hålla ned enheters storlek för att 

bibehålla en god uppsikt över verksamheten. Dessutom behövde Sigma utöka sina säljinsatser på 

marknaden för att möta den tilltagande konkurrensen. 

Emellertid visade en prövning av vedertagna faktorer att dessa troligen inte var tillämpliga i Sigmas 

fall. Vi härledde denna diskrepans till avsaknaden av en teknologidriven bransch som i många 

avseenden gav en annan bild av vad som framkommit i tidigare undersökningar.  

7.1 Förslag på framtida forskning 

Vår studie har begränsats till att redogöra för ett medelstort företag som verkade i en mogen bransch 

och på en marknad som inte föreföll som teknologidriven. Resultatet av denna studie visade på 

andra faktorer som låg till grund för intern konkurrens mellan enheter inom företaget. Det kan 

därför med visshet konstateras att mer behöver göras för att utreda intern konkurrens som fenomen 

med avseende på bakomliggande faktorer och karaktär.  Som ett specifikt förslag kan förekomsten 

av intern konkurrens samt dess natur, ställas i förhållande till företagskultur. 
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Vidare argumenterar Kohn (1992) för att samarbete är ett bättre alternativ än konkurrens. Häri finns 

det ett tämligen outforskat och intressant område att studera i framtida forskning, för att utröna 

kredibiliteten i detta påstående.   

!39



8. Litteraturförteckning 

Becker-Ritterspach, F. & Dörrenbächer, C. 2011, "An Organizational Politics Perspective on Intra-
firm Competition in Multinational Corporations", MIR: Management International Review,vol. 51, 
no. 4, pp. 533-559. 

Benbasat, I., Goldstein, D.K. & Mead, M. 1987, "The Case Research Strategy in Studies of 
Information Systems", MIS Quarterly, vol. 11, no. 3, pp. 369-386. 

Birkinshaw, J. 2001, "Strategies for Managing Internal Competition", California Management 
Review, vol. 44, no. 1, pp. 21-38. 

Birkinshaw, J. & Lingblad, M. 2005, "Intrafirm Competition and Charter Evolution in the 
Multibusiness Firm", Organization Science, vol. 16, no. 6, pp. 674-686. 

Brown, S.P., Cron, W.L. & Slocum, J.W. 1998, "Effects of Trait Competitiveness and Perceived 
Intraorganizational Competition on Salesperson Goal Setting and Performance", Journal of 
Marketing, vol. 62, no. 4, pp 88-98 

Bryman, A. & Bell, E., 2007, Business research methods, 2.th edn, Oxford University Press, 
Oxford. 

Bryman, A., Carle, J. & Nilsson, B., 1997, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, 
Studentlitteratur, Lund 

Bryman, A. & Nilsson, B., 2011, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl. edn, Liber, 
Malmö. 

Daft, R.L. & Lengel, R.H. 1986, "Organizational Information Requirements, Media Richness and 
Structural Design", Management Science, vol. 32, no. 5, pp. 554-571. 

Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. 2011, The SAGE handbook of qualitative research, 4., [rewritten and 
enlarg] edn, SAGE, Thousand Oaks 

EU-komissionen, 2003. Definition av mikroföretag, små och medelstora företag. (Elektronisk). 
Tillgänglig: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=URISERV%3An26026 
[2015-12-15]  

Felsenthal, D.S. 1980, "Applying the Redundancy Concept to Administrative Organizations", 
Public Administration Review, vol. 40, no. 3, pp. 247-252. 

Fortune 2012, Internal Competition at work: Worth the trouble? (Elektronisk). Tillgänglig: http://
fortune.com/2012/01/25/internal-competition-at-work-worth-the-trouble/ [2015-11-10]  

Galunic, D.C. & Eisenhardt, K.M. 1996, "The Evolution of Intracorporate Domains: Divisional 
Charter Losses in High-Technology, Multidivisional Corporations", Organization Science, vol. 7, 
no. 3, pp. 255-282. 

!40



Glaser, B., Strauss, A., 1967. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative 
Research, Aldine Publishing Company, New York 

Industrifakta, 2015 konkurrensrapport  

Industrifakta 2013, Om oss. (Elektronisk). Tillgänglig: http://www.industrifakta.se/var-kompetens/
om-industrifakta/ [2015-12-18]  

Kohn, A. 1992, No contest: the case against competition, Houghton Mifflin, Boston. 

Kotler P. 2015, Dr. Philip Kotler Answers Your Questions on Marketing. (Elektronisk) Tillgänglig:  
http://www.kotlermarketing.com/phil_questions.shtml [2015-12-27]   

Kvale, S., Brinkmann, S., & Torhell, S., 2009, Den kvalitativa forskningsintervjun, Upplaga 2, 
Studentlitteratur, Lund 

Lovelock, C. & Gummesson, E. 2004, "Whither Services Marketing?: In Search of a New Paradigm 
and Fresh Perspectives", Journal of Service Research, vol. 7, no. 1, pp. 20-41. 

Lundahl, U & Skärvad, P.H. 1999, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Upplaga 
3, Studentlitteratur, Lund 

Länsstyrelsen 2015, Läget i länet - Bostadsmarknaden i Stockholm län 2015 

Moeller, S. 2010, "Characteristics of services - a new approach uncovers their value", Journal of 
Services Marketing,vol. 24, no. 5, pp. 359-368. 

Patel, R & Davidson, B. 2011, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning, 4:1, Studentlitteratur, Lund 

Porter, M. E. 1985, Competitive Advantage. The Free Press, New York.  

Porter, M.E. 2004, Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors, Free 
Press, New York. 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. 2012. Research  methods  for  business  students.  6. uppl. 
Harlow: Pearson. 

Skatteverket 2015 - ROT. (Elektronisk). Tillgänglig:   https://www.skatteverket.se/omoss/nyheter/
2015/nyheter/forslagpanyareglerforrotochrutavdrag.5.ae53fa1501a75b31c16c.html [2015-12-27]  

Skatteverket 2015 - Arbetsgivaravgift. (Elektronisk). Tillgänglig: http://www.skatteverket.se/
f o r e t a g o r g a n i s a t i o n e r / a r b e t s g i v a r e / s o c i a l a v g i f t e r / a r b e t s g i v a r a v g i f t e r .
4.233f91f71260075abe8800020817.html [2015-12-27]  

Van De Ven, A.H & Johnson, P.E. 2006, "Knowledge for Theory and Practice", The Academy of 
Management Review, vol. 31, no. 4, pp. 802-821. 

VVS-forum 2015, Rösta mot försämrat ROT-avdrag. (Elektronisk) Tillgänglig: http://
www.vvsforum.se/nyheter/2015/september/rosta-mot-forsamrat-rot-avdrag/ [2015-12-29]   

!41



VVS-forum 2013, Industrifaktas delårsanalys tre spelare i olika faser. (Elektronisk) Tillgänglig: 
http://www.industrifakta.se/wp-content/uploads/VVS-Forum-nr-10-2-2013.pdf [2015-12-20]  

Yin, R.K. 1984, Case Study Research, Design and Methods, Sage Publications, Beverly Hills, 
California.  

Yin, R.K. 2003, Case Study Research, Design and Methods, 3rd edn, Sage Publications, Thousand 
Oaks. 

Årsredovisning “Sigma” 2014, (Elektronisk). Hämtat från www.allabolag.se [2015-12-17]   

         

!42



9. Muntliga referenser 
Hamberg, K.  (2015).  Universitetslektor, Personintervju den 16:e november 2015. 

Jonsson, S. (2015).  Professor, Personintervju den 16:e november 2015.  

Nilsson, G. (2015).  Universitetslektor, Personintervju den 19:e november 2015.  

VD.   (2015).  Verkställande direktör, Personintervju den 10:e december 2015. 

ÄG.   (2015).  Ägare, Personintervju den 15:e december 2015. 

EC.   (2015).  Enhetschef, Personintervju den 21:a december 2015. 

PL.   (2015).  Projektledare, Personintervju den 21:a december 2015.  
   

   

!43


