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Sammandrag 

I dagens ekonomi räcker det inte att beskriva aktörer på marknaden som 

samarbetande eller konkurrerande. Företag både samarbetar och konkurrerar med 

samma företag, vilket kräver ett mer dynamiskt begrepp för att beskriva situationen - 

detta begrepp är coopetition. Coopetition innebär en blandning av de två engelska 

orden cooperation och competition, och syftar till när bolag både samarbetar och 

konkurrerar med varandra på samma gång. Coopetition äger rum på de flesta 

marknader världen över, och den internationella filmmarknaden är inget undantag. 

Forskning har visat att produktionsbolag på den globala filmmarknaden ingår i 

“coopetitiva” relationer med sina konkurrenter, men då den svenska filmindustrin ser 

annorlunda ut än den internationella, finns en viss problematik med att applicera 

denna forskning på svenska produktionsbolags interaktion med varandra. Därför har 

denna studie avsett att kartlägga hur coopetition ser ut mellan produktionsbolag på 

den svenska filmmarknaden. Resultatet visar att coopetition mellan svenska 

produktionsbolag yttrar sig genom samarbete inom områdena finansiering, rättigheter, 

kompetensdelning, riskspridning samt bransch intresse, samtidigt som konkurrens 

äger rum inom områdena finansiering, rättigheter samt upphovsmän.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Begreppet konkurrens har genom historien blivit ivrigt diskuterat i ekonomisk 

litteratur, och flera olika definitioner har framkommit. McNulty (1968) nämner i sin 

forskning definitionen att konkurrens är motsatsen till monopol, det vill säga att flera 

aktörer än en existerar på marknaden. Även om denna definition inte kan anses vara 

felaktig, menar McNulty att den inte duger då den ger upphov till olika tolkningar och 

förvirring. Andra forskare tar ett steg längre och menar att det är begränsade tillgångar 

eller resurser som ligger till grund för konkurrens, och att konkurrens då beskriver 

relationen mellan aktörer som är sammankopplade genom ett gemensamt begär efter 

den begränsade resursen (Hirshleifer, 1978; Brunsson, Kommande). Ofta besläktas 

begreppet konkurrens med begreppet rivalitet, och i Vickers “Concepts of 

Competition” (1995:3) citerar författaren nobelprisvinnaren George J. Stigler som ger 

den kanske mest utförliga definitionen av vad konkurrens är:  

 

“[Konkurrens är] en rivalitet mellan individer (eller grupper eller nationer) och det 

uppstår när två eller flera parter strävar efter någonting som inte alla kan erhålla.” 

 

Även om många menar att konkurrens betonas av definitivt fiendskap i form av 

rivalitet mellan organisationer så är verkligheten något mer komplex, och ofta betonas 

interaktionen mellan olika aktörer av samarbete. På marknader runt om i världen ser 

man ofta exempel på konkurrerande företag som i flera avseenden samarbetar med 

varandra för att nå olika gemensamma mål, vilket är centralt för att förstå konceptet 

samarbete. Enligt Oxford Dictionary definieras samarbete som: 

 

“Processen att arbeta tillsammans mot ett och samma mål.” 

 

Den definitionen verkar även stå sig bland forskare. Man talar om att samarbete består 

av joint action där de olika deltagarna delar gemensamma värderingar, normer, eller 

som tidigare nämnt - gemensamma mål (Tuomela, 2010; Bratman, 1992).  

 

Detta fenomen joint action äger rum bland företag på olika marknader världen över. 

Företag inser att de i somliga fall har gemensamma mål med konkurrenter och att det 
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är lättare att uppnå dessa mål i samarbete med konkurrenter än om de försökt själva. 

Exempel på det är verksamheter med stora uppstartskostnader, projekt förenade med 

höga risker eller för att helt enkelt öka en branschs totala omsättning (Barnett & 

Caroll, 2007; Peng et al, 2012; Morawetz, 2008). I de sammanhang då aktörer både 

konkurrerar och samarbetar med varandra används begreppet coopetition. 

 

Coopetition är en blandning av de två orden competition och cooperation, det vill säga 

när företag samarbetar med sina konkurrenter (Brandenburger and Nalebuff, 1996; 

Peng et al, 2012; Luo, 2004; Chen, 2008; Gimeno, 2004). Luo (2004) definierar 

fenomenet som när organisationer arbetar tillsammans för att skapa en större “business 

pie”, medan de konkurrerar för att dela upp pajen. Företag arbetar tillsammans 

politiskt, ekonomiskt och socialt för att öka omsättningen på deras marknad, medan de 

kämpar mot varandra för att själva få en så stor del som möjligt av just den marknaden 

(Barnett & Caroll, 2007; Luo, 2004; Peng et al, 2012). 

 

Inte minst pågår detta på den globala filmmarknaden, dominerad av den amerikanska 

filmindustrin, och det har växt fram och blivit allt tydligare på senare år. Pardo talar i 

“The Hollywood-Europe Coopetition” (2007) om hur Hollywood och den Europeiska 

filmindustrin både samarbetar och konkurrerar, och på vilket sätt detta äger rum. 

Samarbetet sker genom att man lägger ut produktioner i konkurrenters länder, fördelar 

kunskap och resurser samt samarbetar kring distributionen av filmer, med mera. Men 

samtidigt konkurrerar de olika industrierna på olika sätt, exempelvis genom att 

Hollywood med hjälp av marknadsföring försöker utkonkurrera Europeiska 

filmsatsningar, eller att Europa jobbar hårt för att uppmuntra en lokal filmmarknad 

(Pardo, 2007). 

 

Den europeiska filmmarknaden ser något annorlunda ut än den amerikanska. Den 

amerikanska filmindustrin, som står för den största delen av västvärldens 

filmproduktion, domineras av kommersialism och det industriella tänket att film är 

som vilken produkt som helst. Den europeiska filmindustrin, å andra sidan, domineras 

av en inställning att film är en konstform där den nationella filmen bör bevaras, ofta 

trots att detta leder till ekonomiska svårigheter. Dessa ekonomiska svårigheter har lett 

till att den europeiska filmindustrin är beroende av stöd statligt stöd, vilket i sin tur 

leder till att staten får mer makt över vad för typ av film som produceras. (Pardo, 
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2007) Sådant är även fallet inom svensk film. Den statliga institutionen Svenska 

Filminstitutet (SFI) har stort inflytande när det kommer till svensk film, och den 

generella uppfattningen är att det inte går att få en film eller tv-serie producerad i 

Sverige utan SFIs stöd (Denward, 2012).   

 

Att coopetition existerar på den globala och amerikanska filmmarknaden finns det 

forskning som styrker. Samproduktion mellan globala produktionsbolag är ett 

återkommande fenomen, och mycket har sagts gällande vad dessa bolag har att vinna 

på att producera filmer och serier tillsammans. (Pardo, 2007; Morawetz, 2007) Dock 

har inte mycket forskning om coopetition gjorts gällande den svenska filmmarknaden, 

kring hur produktionsbolagen interagerar med varandra. Eftersom svenska 

filmmarknaden ser annorlunda ut från den globala, USA-dominerade filmmarknaden 

finns en viss problematik med att applicera resultatet av globala undersökningar på 

svensk filmindustri. Därför blir en undersökning av hur coopetition ser ut mellan 

svenska produktionsbolag relevant.  

 

1.2 Frågeställning  
Hur ser fenomenet coopetition ut mellan produktionsbolag på den svenska 

filmmarknaden?  

 

1.3 Syfte 

Vi vill bidra med forskning kring coopetition som är mer applicerbar till den svenska 

filmmarknaden än den forskning som gjorts ur ett globalt perspektiv, då den svenska 

fungerar på ett annorlunda sätt. Detta innebär att få större kunskap om på vilka sätt 

svenska produktionsbolag konkurrerar med varandra, och på vilka sätt de samarbetar 

med varandra.  

 

1.4 Praktisk relevans 

Den tidigare forskningen om coopetition inom filmindustrin är primärt fokuserad dels 

på relationen mellan Hollywood och den europeiska filmmarknaden, och dels endast 

på samarbetsformen samproduktioner. Relevansen i denna rapport är att perspektivet 

tas ned en nivå till den lokala svenska marknaden, vilket gör det enklare för svenska 

produktionsbolag att eventuellt ta till sig resultatet av forskningen. Samtidigt tar vi 
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även bort fokus från en enda samarbetsform och undersöker flera sätt genom vilka 

produktionsbolagen samarbetar och konkurrerar med varandra, vilket ger en 

helhetsbild av branschen som en undersökning endast fokuserad på samproduktioner 

inte hade kunnat göra. 

 

1.5 Avgränsning 

Arbetet har avgränsats till att endast undersöka den svenska marknaden, och endast 

undersöka produktionsbolag. Vi är dock medvetna om att många andra parter, såsom 

distributörer, SFI, regioncentrum, kanaler, utländska producenter, med flera, har 

viktiga roller inom svensk filmindustri och att dessa har stor påverkan på hur bolag 

interagerar med varandra och hur filmer produceras. 

 

Vi fokuserar medvetet på bolag som producerar film och tv-drama, och väljer att 

bortse från produktioner av tv-underhållning, den typen av underhållning anses höra 

till en annan del av branschen. Ofta är det dock samma bolag som producerar dessa 

olika sorters innehåll, men undersökningen har endast fokuserat till att få svar på hur 

man samarbetar och konkurrerar när det kommer till film och dramaproduktion. Denna 

särskiljning är möjlig eftersom det ofta är annorlunda finansieringsmetoder som tas till 

när tv-underhållning ska produceras. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsens disposition kommer att vara strukturerad på följande sätt: Inledningsvis 

kommer det teoretiska ramverket presenteras, där först begreppen samarbete och 

konkurrens förklaras, och därefter coopetition - vad det innebär, vilka faktorer som 

påverkar hur en coopetitiv relation ser ut, samt vad som är fördelarna med en 

coopetitiv relation. Därefter presenteras metodavsnittet. I det avsnittet förklaras 

tillvägagångssättet för att undersöka frågeställningen, urvalet av respondenter, 

operationaliseringen av det teoretiska ramverket, etiska ställningstaganden, hur 

datainsamlingen gått till, reliabilitet och validitet och avslutningsvis kritik av metod. 

Sedan redogörs för resultatet av undersökningen i avsnittet empiri. Först presenteras 

informationen från de förintervjuer som genomförts för att få bättre kunskap om 

filmbranschen, och sedan för de huvudintervjuer som undersöker coopetition mellan 

produktionsbolagen. Avslutningsvis summeras rapporten genom en analys av 
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undersökningens samt en presentation av slutsatsen som berättar vad vi kommit fram 

till. 

2. Teoretiskt ramverk 

För att förstå coopetition på en marknad måste man förstå hur aktörer interagerar med 

varandra. Dessa interaktioner kan ta olika former, beroende dels på val som företaget 

gör, och dels på utomstående krafter som företaget inte kan påverka, såsom andra 

företags agerande, staters regleringar, och kunders efterfrågan. Ett företags relationer 

till andra aktörer kan domineras av samarbete, konkurrens, en kombination av dem 

båda, eller så kännetecknas relationen av en samexistens där företagen inte påverkar 

varandra i betydande mening (Bengtsson & Kock, 1999). 

 

2.1 Samarbete 
“Jag litar inte på dessa män. Jag litar på deras egennytta.”  

Tyrion Lannister, Game of Thrones 
 
Konceptet samarbete är rotat i det antagande att alla aktörer, individer såväl som 

företag och organisationer, agerar i sitt eget intresse. Tidigare forskning av Thomas 

Hobbes menade att samarbete inte kunde framträda utan hjälpen av en central 

auktoritet, såsom en styrande regering, men idag kan vi se att detta inte är helt korrekt, 

då nationer, organisationer och individer på olika basis samarbetar med varandra utan 

denna centrala auktoritet (Axelrod, 1981). Kvarstår gör dock frågan om det egna 

intresset. Axelrod (1981) menar att ömsesidig nytta fortfarande är grunden för att ett 

samarbete ska äga rum mellan två eller flera parter. Så länge alla parter i samarbetet 

känner att deras verksamhet gynnas kommer samarbetet att fortsätta, oberoende om 

tillit, rationalitet, löften eller altruism är närvarande (Axelrod, 1981).  

 

Mer konkret kan anledningen till att företag ingår samarbeten oftast stavas resurser, 

och de kommer i form av information, kapital, kompetens, eller andra bolagsspecifika 

resurser. Om en individ eller ett företag känner att de på ett effektivare eller billigare 

sätt kan förvärva en efterfrågad resurs genom samarbete än de kan genom att 

producera den själva, kommer samarbetet sannolikt att äga rum, förutsatt att 

samarbetet även är i motstående parts intresse. (Gulati, 1999; Mariti & Smiley, 1983) 
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Informationsutbyte är den resurs som i störst utsträckning ligger till grund för ingått 

samarbete, just av den simpla anledningen att det ofta är enklare och billigare att ingå 

samarbete med en konkurrent än att producera informationen själv (Mariti & Smiley, 

1983). 

 

2.2 Konkurrens 

“Det finns tre sätt att överleva i den här branschen: var först, var smartare, 
eller fuska.” 

 John Tuld, “Margin Call” 
 

Konkurrens är en annan typ av relation som förekommer mellan individer eller 

företag. Det kännetecknas av en tävlan om någonting som är begränsat. Det kan 

handla om individer som tävlar ett pris i ett mästerskap, författare som tävlar om 

förlagens kontrakt, eller bolag på en marknad som tävlar om konsumenternas pengar - 

den gemensamma nämnaren är att det som efterfrågas inte räcker till alla (Vickers, 

1995). Här kan alltså tre element identifieras som krävs för att situationen ska kallas 

konkurrens - aktörer, efterfrågan och knapphet. Det måste även finnas en uppfattning 

om vad som är efterfrågat, och detta kan vara nästan vad som helst - pengar, kunder, 

råvaror, etcetera. (Brunsson & Jonsson, 2016) De två begreppen efterfrågan och 

knapphet är ofta sammanflätade, eftersom knapphet hos en resurs ofta leder till att 

denne blir mer efterfrågad (Mullainathan, 2013). 

 

Ur ett marknadsperspektiv ses konkurrens generellt sett som någonting positivt för 

konsumenten (Fourcade, 2007; Hirschman, 1982). Man talar om den perfekta 

konkurrensmarknaden där bolagen, för att slå varandra och vinna konsumenternas 

förtroende, sänker priserna och tvingas erbjuda konsumenterna de bästa möjliga 

förutsättningarna för att överleva. Verklig konkurrens skiljer sig dock från perfekt 

konkurrens på flera plan, bland annat genom att det ofta krävs en startkostnad för att 

komma in på en marknad, samt att företagen arbetar aktivt för att differentiera sig från 

varandra. Två av förutsättningarna för att en perfekt marknad ska existera är just att 

företag utan kostnad ska kunna komma och gå som de vill, samt att alla aktörer säljer 

identiska produkter. (Stigler, 1957) 

 

Enligt McNulty (1968) är det stora problemet med konceptet perfekt konkurrens inte 
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dess abstrakta nivå eller dess orealistiska förutsättningar, utan dess faktiska avsaknad 

av verklig konkurrens. Han menar att forskningen inom ämnet konkurrens har 

misslyckats med att skilja på den marknadsstruktur som man kallar konkurrens, och ett 

faktiskt konkurrensmässigt beteende, alltså en tävlan att komma före sina 

konkurrenter. En perfekt marknad, med fria ingångsmöjligheter och ett stort antal 

firmor som inte kan påverka priset, ger inte möjlighet till att agera konkurrensmässigt. 

Därmed kan sägas att beteendet konkurrens inte existerar på den perfekta 

konkurrensmarknaden. McNulty menar alltså att forskningens fokus inte bör ligga på 

om konkurrens existerar, utan snarare hur bolag konkurrerar med sina konkurrenter på 

marknaden. (McNulty, 1968) 

 

2.3 Coopetition 

Även om fenomenen samarbete och konkurrens var för sig varit flitigt diskuterade 

under en längre tid (Chen, 2008) har även fenomenet coopetition på senare tid blivit 

ett hett ämne (Peng et al, 2012). Coopetition innebär att företag konkurrerar och 

samarbetar med varandra på samma gång (Peng et al, 2012; Luo, 2007; Brandenburger 

& Nalebuff, 1996). Brandenburger och Nalebuff (1996) gjorde begreppet känt inom 

affärsforskningen, och menar i sin forskning att marknader världen över är för 

komplexa för att kunna ses som en samling konkurrenter eller samarbetspartners. I sin 

bok “Co-opetition” (1996) beskriver de hur bolag och organisationer idag måste 

konkurrera och samarbeta på samma gång. Denna verklighet påkallar en mer 

dynamisk relation än vad konkurrens och samarbete innebär individuellt - denna 

relation är coopetition (Brandenburger & Nalebuff, 1996). I sin forskning visar 

författarna på hur en aktör som vid första åsyn kanske ses som en konkurrent kan visa 

sig även fungera som en samarbetspartner eller ”komplementor”, då de indirekt eller 

direkt bidrar till större omsättning för ett annat företag (ibid, 1996). 

 

Konkurrenter samarbetar för att de har gemensamma mål, och dessa samarbeten är 

inte begränsade till ett fåtal specifika samarbetsformer utan kan ta sig i uttryck på flera 

olika sätt, exempelvis genom samproduktion, gemensam marknadsföring, franchising, 

forskningssatsningar, branschföreningar, resursdelning, med mera (Luo, 2007). 

Begreppet coopetition förutsätter att konkurrens och samarbete sker mellan samma 

aktörer, inte att ett företag samarbetar med ett företag och konkurrerar med ett annat. 

Det gäller inte heller då konkurrens sker under en viss tidsperiod och samarbete sker 
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under en annan, utan relationen mellan parterna ska vara en dynamisk sådan bestående 

av konstant samarbete och konkurrens (Luo, 2007). Till följd av den ofta dynamiska 

kontexten som företag på marknaden är involverade i kan relationen mellan ett företag 

och dess konkurrent komma att förändras över tiden (Bengtsson & Kock, 1999; Luo, 

2007). 

 

2.4 Faktorer som påverkar coopetition 

En faktor som påverkar hur den coopetitiva relationen mellan två aktörer ser ut är 

resursasymmetri. Resursasymmetri hänvisar till vilken grad som två företag har 

liknande resurser. En hög grad av resursasymmetri, det vill säga att företagen inte har 

liknande resurser, leder till en hög samarbetsnivå, eftersom de då kan komplettera sina 

egna resurser med de från andra företag (Luo, 2007; Bengtsson & Kock, 2000). Peng 

et al. (2011) lägger dock till att liknande resurser även kan leda till samarbete genom 

riskdelning vid utvecklingsfasen av projekt. 

 

Distansen mellan företag som har en coopetitiv relation, och intensiteten i relationen, 

är en annan faktor som har stor påverkan på hur relationen ter sig, samt distansen 

mellan företagen och kunderna (Bengtsson & Kock, 1999). Bolag tenderar att 

samarbeta i högre grad ju längre avståndet är från kunderna, och konkurrera när 

avståndet blir kortare (Bengtsson & Kock, 2000). Utöver detta spelar storleken på 

bolagen roll vid samarbete med konkurrenter. Rivaliteten är ofta större mellan bolag 

av samma storlek (Kwoka, 1977). Mindre och mellanstora bolag tenderar även att söka 

sig till samarbete med större konkurrenter som har teknologiska kompetenser samt 

kompletterande resurser (Peng et al., 2011). 

 

2.5 Varför coopetition? 

Coopetition mellan företag kan ha flera olika fördelar. Ett företag kan välja att 

outsourca svaga delar av sitt företag till en konkurrerande aktör med mer passande 

resurser och därmed effektivisera sin verksamhet, samtidigt som konkurrenten blir 

kompenserad för att göra jobbet (Zhang & Frazier, 2011). Samarbetet är ofta till gagn 

inte bara för enstaka företag utan till hela branschen. Konkurrerande företags 

samarbete bidrar till den ekologiska etableringen och fortlevnaden av en specifik 

bransch, och lyfter konkurrensen till ett större perspektiv - bransch mot bransch. 
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Konkurrensen mellan företagen försvinner dock inte. Man hjälps åt att göra ”kakan” 

större (omsättningen inom branschen), men sedan intensifieras den interna 

konkurrensen för att få en så stor del av kakan som möjligt. (Barnett & Caroll, 1987; 

Luo, 2004; Peng et al, 2012) 

 

Vidare vill man föra samman företag inom en bransch för att få en starkare position 

gentemot andra intressenter, såsom regeringen i ett land eller institutioner av olika slag 

(Luo, 2007). Det kan handla om lobbying för skattesänkningar eller andra villkor för 

en viss företagsgrupp där man tillsammans genom att visa en enad front kan få större 

genomslag för sina önskemål. Företag kan även genom samarbete med konkurrenter 

ges större strategiskt frihet i form av flera strategiska alternativ, jämfört med om ett 

företag endast hade hängivit sig åt samarbete eller konkurrens. Det är i större grad upp 

till företaget självt hur det vill strukturera sin strategi i mötet med andra aktörer och 

företaget har en bättre möjlighet att kombinera olika metoder och strategier (Luo, 

2007). 

 

Utöver det hjälper coopetition företag dels att förstärka de egna förmågorna, men 

också att internalisera och använda sig av konkurrenternas kunskap och förmågor, som 

sedan kan användas på nya marknader och nya produkter (Luo, 2007). Det bidrar även 

till att reducera kostnader och risker vid utvecklandet av nya produkter, vilket kan vara 

efterfrågat då utvecklandet och lanserandet av nya produkter kan ha höga kostnader 

(Luo, 2007; Gnyawali & Park, 2011; Pardo, 2007). När det är för kostsamt för ett 

företag att penetrera en marknad själva kan det även vara fördelaktigt att samarbeta 

med en konkurrent som har expertis och gemensamma mål inom denna marknad (Luo, 

2007). 

3. Metod 

3.1 Val av metod 

Kvalitativa intervjuer valdes som undersökningsmetod för denna studie, då studien 

krävde en djup förståelse för branschens olika funktioner och förklaringar av 

komplexa samband. Möjligheten att samtala och följa upp respondenternas svar med 

följdfrågor var också central för att förstå hur fenomenet coopetition ter sig inom 

filmbranschen. Kvale (1997:70) beskriver den kvalitativa forskningsmetoden som en 
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unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter ur respondenters 

vardagsvärld, vilket var syftet med de valda respondenterna.  

 

En litteraturstudie användes som förberedelse och kompletterades med tre 

förintervjuer i syfte att bredda vår kunskap. Kvale & Brinkmann (2014:31) bekräftar 

värdet av förberedelse:  

 

“forskningsintervjun kan upplevas som enkel att utföra, men först genom att vara väl 

förberedd är intervjuaren mottaglig för ett värdefullt informationsutbyte”.  

 

Dessa förintervjuer var alltså inte en del av uppsatsens undersökning, utan syftade 

endast till att öka kunskapen hos oss samt för att ge läsaren en förståelse för hur den 

svenska filmmarknaden fungerar. Ambitionen var att få ut så uttömmande svar som 

möjligt kring hur filmmarknaden i Sverige ser ut, vilka aktörer som interagerar med 

vilka, vilka faktorer som spelar roll vid interaktionen mellan aktörer, etcetera. Många 

frågor och svar låg utanför ramen för studien men gav oss bättre övergripande bild av 

branschen vilket underlättade förståelsen och förberedelserna inför huvudintervjuerna. 

Två av dessa intervjuer var fysiska möten och en intervju genomfördes på telefon. 

 

Med hjälp av den kunskap vi förskaffat oss om filmmarknaden genom inläsning och 

förintervjuerna kunde vi föra en bättre dialog när det var dags för intervjuer med 

huvudrespondenterna. Inledningsvis ställdes breda, generella frågor som gav 

respondenterna möjlighet till spontana, breda svar som därefter kunde ge upphov till 

mer specifika följdfrågor. Till vår hjälp hade vi även utformat ett frågeformulär med 

frågor kring de faktorer som varit centrala i den tidigare forskningen kring coopetition. 

Även om respondenten var delvis styrande var detta frågeformulär basen för intervjun. 

Inför huvudintervjuerna hade vi för avsikt att få till fysiska träffar, detta för att ge 

möjlighet skapa större förtroende för oss som intervjuare och vår studie, samt för att få 

respondenterna att öppna upp sig mer. Med anledning av tidsramen för studien valde 

vi att genomföra totalt fem huvudintervjuer, varav två var fysiska möten och tre var 

telefonintervjuer. De fysiska mötena hölls på respektive företags kontor. 

 

Den stora skillnaden mellan huvudintervjuerna och förintervjuerna var att 

huvudintervjuerna var mer kopplade till frågeställningen och det teoretiska ramverket, 
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samt att följdfrågorna och därmed svaren nådde en högre nivå av komplexitet. 

Huvudrespondenterna var personer vars kunskap var mer direkt kopplad till vår 

frågeställning kring samarbete och konkurrens. 

 

3.2 Urval 

3.2.1 Förintervjuerna 

Urvalet av respondenter baserades på syftet med intervjuerna. Förintervjuernas syfte 

var att skapa en bättre förståelse för branschen, och därför valde vi att intervjua 

människor med olika roller i branschen som kunde bidra med olika perspektiv. De 

första två förintervjuerna var med två personer som har ett utifrån-perspektiv på 

produktionsbolagen, och den tredje var med en person från ett produktionsbolag. 

Dessa urval gjordes för att undvika en ensidig bild av branschen och få ett så brett och 

heltäckande perspektiv som möjligt. 

 

Den första förintervjun gjordes med Hynek Pallas, filmkritiker på Svenska Dagbladet, 

som i många år har bevakat branschen och har god kunskap kring industrins 

uppbyggnad. Den andra förintervjun gjordes med Stephan Apelgren, filmkonsulent på 

den regionala filmfonden Filmpool Nord, samt erfaren filmregissör. Stephan har 

jobbat i branschen i över 25 år och har goda kunskaper kring hur bolag interagerar 

med varandra. Han gav dels allmän kunskap om branschen och hur samproduktioner 

kan komma att se ut, men främst konkret information kring hur de regionala 

filmfondernas roll ser ut i Sverige. Den tredje förintervjun gjordes med en Vice 

President of Business Development på ett större produktionsbolag, och respondenten 

bidrog med information och kunskap kring hur produktionsbolag fungerar och deras 

roll i branschen. Hen bidrog även med generell kunskap om hur branschen är 

uppbyggd och hur olika aktörer är sammanflätade med varandra. Denne respondent 

önskade vara anonym, och kommer i denna studie kommer att benämnas som 

Respondent X, då privat data som identifierar respondenten inte ska redovisas (Kvale, 

1997). 

 

Syftet med dessa intervjuer var alltså att skapa ökad förståelse för filmbranschen och 

dess aktörer, vilket skulle styrka våra färdigheter i intervjuerna med respondenterna 

från produktionsbolagen. Utöver detta skulle denna information ge läsaren en bättre 
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förståelse för den svenska filmbranschen. Ett annat syfte var att efter intervjun kunna 

identifiera och göra ett strategiskt val av relevanta personer att intervjua därefter, ett så 

kallat snöbollsurval. Det innebär att man använder de som kontaktas för att hitta 

lämpliga personer att intervjua (Alvehus, 2013). Denna metod användes dels under 

förarbetet men även för att få kontakt med flera huvudrespondenter. 

 

3.2.2 Huvudintervjuerna 

Själva undersökningen i denna uppsats bestod av fem huvudintervjuer, vars syfte var 

att förstå hur produktionsbolag samarbetar och konkurrerar med andra 

produktionsbolag. Därför ville vi träffa folk som var verksamma inom filmproduktion, 

och intervjuade därmed fem representanter från olika svenska produktionsbolag. 

Representanterna är alla producenter eller ansvariga för produktionen på 

produktionsbolagen, och en sådan målgrupp valdes eftersom de har konkret kunskap 

kring hur produktionsbolag interagerar med varandra, och vad motiven är till att 

samproducera projekt med sina konkurrenter. Detta eftersom dessa personer är de som 

faktiskt har kontakt med andra bolag vid samproduktion och övrigt samarbete. 

 

Producenterna vi intervjuade var Lars Blomgren, VD på produktionsbolaget 

Filmlance, Poa Strömberg, VD på produktionsbolaget Unlimited Stories och tidigare 

VD på produktionsbolaget EyeWorks, Mikael Wallén, VD på produktionsbolaget Nice 

Drama och Strix Drama, Henrik Widman, VD på produktionsbolaget Matador Film 

och Ralf Karlsson, producent på produktionsbolagen Drakfilm. Filmlance, EyeWorks 

och Nice Drama är större produktionsbolag medan Matador Film, Unlimited Stories 

och Drakfilm är av den mindre storleken. Detta urval gjordes medvetet för att få olika 

perspektiv från producentbranschen. 

 

3.3 Operationalisering 

I operationaliseringen av konkurrens har fokus legat på flera aktörers efterfrågan på en 

begränsad tillgång, såsom den definierats av flertalet forskare. Vid intervjutillfällena 

har frågan ”är känslan av konkurrens påtaglig mellan produktionsbolagen på den 

svenska filmmarknaden” ställts som inledande fråga till alla respondenter, vilket givit 

respondenterna möjlighet dels att ge sin spontana reaktion, men också att uttrycka sin 

definition av vad denne tänker att konkurrens är. Efter denna inledande fråga 
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operationaliserades konkurrens mer konkret genom en användning av definitionen om 

begränsad tillgång. Vi ställde frågor kring vilka tillgångar produktionsbolagen tävlar 

om, varför dessa tillgångar är objekt för konkurrens, till vems fördel konkurrensen är, 

med mera. 

 

Samarbete har operationaliserats primärt i form av samproduktioner mellan 

konkurrerande produktionsbolag eftersom det, enligt tidigare litteratur samt 

förintervjuerna, är den dominerande formen genom vilken produktionsbolag 

samarbetar. Vi ställde frågor om samarbete vid finansiering av utvecklingen eller 

produktionen av filmer och tv-serier, utbyte av information, kreativitet, rättigheter, 

kompetens eller bolagsspecifika resurser. Utöver detta diskuterades andra former av 

samarbete mellan produktionsbolag.  

 

Vid beskrivandet av fenomenet coopetition gavs den universella förklaringen att det 

handlar om ”när aktörer samarbetar och konkurrerar på samma gång”. Vi ställde 

frågor kring hur bolaget respondenten ifråga jobbar för är uppbyggt, hur deras 

specifika bolag samarbetar med andra produktionsbolag samt hur respondenten tror att 

generella samarbeten mellan produktionsbolag i branschen ser ut. 

 

Operationaliseringen av begreppet resursasymmetri skedde genom frågor kring vilka 

resurser som ses som värdefulla hos produktionsbolag: vilka resurser man vanligtvis 

har, vilka man saknar och vilka som kan vara anledningar till samarbeten med andra 

bolag. Vi undersökte distansen mellan bolag genom en diskussion kring hur man ser 

på de andra produktionsbolagen, dels i generella termer men även i situationer som 

kan anses som konkurrerande. Exempelvis vid försök att sälja in idéer till kanaler då 

flera produktionsbolag tävlar om en beställning. Här blev även distansen till kunden 

relevant i diskussionen. Är konkurrensen påtagligare när produktionsbolagen är nära 

en beställare av idéer än den är i utvecklingsfasen? Vi diskuterade även huruvida 

storleken på produktionsbolagen, det vill säga omsättning, antal anställda, antal 

produkter levererade, spelar roll vid konkurrens och samarbete. 

 

Utöver detta undersökte vi motiven till att samarbeta med sina konkurrenter. Här togs 

mycket hjälp av tidigare litteratur och förintervjuer då vi kunde exemplifiera med 

motiv kring resurser och resursutbyte. På så sätt fick vi respondenten att fundera och 
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diskutera. Detta ledde till flera andra områden och anledningar till samarbete med 

konkurrenter, som vi följde upp med följdfrågor. Till sist undersökte vi huruvida 

coopetitiva relationer mellan produktionsbolag leder till ett genomgående samarbete i 

hela branschen, det vill säga huruvida branschens företag lyfter konkurrensen till andra 

nivåer, exempelvis gentemot andra branscher eller specifika makthavande 

institutioner. 

 

3.4 Etiska ställningstaganden 

Senast ett dygn innan vi skulle utföra varje intervju skickade vi skriftligt ut ett 

underlag med en intervjuguide och informerat samtycke till respondenterna (bilaga). 

Det gjorde vi i syfte att informera respondenterna om det allmänna syftet, risker och 

fördelar samt konfidentialitet (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta gjordes till samtliga 

respondenter förutom den första då vi inte hunnit färdigställa informationen vid den 

tidpunkten. Vid intervjutillfället gick vi tillsammans med respondenten igenom den 

utskickade informationen för att säkerställa samtycket. Respondenterna ombads även 

ställa eventuella frågor om intervjun och uppsatsen innan intervjun startade. Vidare 

tillfrågades de om intervjun fick spelas in för att sedan raderas vid studiens slut, något 

samtliga gav samtycke till. Utöver det erbjöds respondenterna anonymitet vid 

önskemål. Detta gjordes med anledning av att vi ville skapa en miljö där respondenten 

kände sig fri och säker att prata om privata upplevelser som kommer att registreras för 

senare offentligt bruk. (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

3.5 Datainsamling  
Samtliga intervjuer spelades in på en iPhone för att ge oss möjlighet till omlyssning 

(Kvale & Brinkmann, 2014). De säkerhetskopierades på Dropbox direkt efter de 

skapats. Intervjuerna transkriberades även ordagrant i sin helhet kort efter intervjuerna 

till ett Google Drive-dokument. Detta gjordes för att ge oss en bättre möjlighet till 

analys (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

3.6 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet, bland 

annat genom att ett resultat kan reproduceras vid andra tillfällen och av andra forskare 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Vi inser att problem kan uppstå vid kvalitativa intervjuer 
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genom att respondenter låter egna subjektiva erfarenheter och åsikter färga deras svar 

på intervjufrågorna, och valde därför att intervjua fem respondenter med så bred 

erfarenhet som möjligt av branschen för att få en så heltäckande bild som möjligt. 

Dessa fem respondenter, vilka arbetar som producenter eller produktionsansvariga på 

produktionsbolag i Sverige, har alla lång erfarenhet inom produktionsbranschen och 

kan därför anses ha bra kunskap om interaktionen mellan produktionsbolag. Vitalt för 

reliabiliteten var också ett standardiserat frågeformulär baserat på tidigare forskning 

och förintervjuer. Detta frågeformulär låg som grund till varje intervju. För att öka 

konsistensen och tillförlitligheten till vår studie ytterligare påtalade vi som tidigare 

nämnts respondenternas möjlighet till anonymitet. Med den bakgrunden anser vi ha 

stärkt trovärdigheten i denna studie utifrån en reliabilitetsaspekt. 

 

Innebörden av validitet kan beskrivas som huruvida man undersöker det man vill 

undersöka (Alvehus, 2013). Det vill säga, huruvida insamlad data är relevant. Innan vi 

intervjuade huvudrespondenterna hade vi studerat begreppet coopetition samt 

filmbranschen och vi ansåg oss ha bra kunskap kring båda områdena. Vi valde 

strategiskt att intervjua personer inom organisationerna som vi på förhand ansåg ha 

bäst kunskap inom det området vi undersökt. Samtliga respondenter informerades 

innan intervjun om syftet med studien och fick en enhetlig förklaring av begreppet 

coopetition. Validiteten i studien stärktes under tiden för studien då respondenterna 

ofta bekräftade eller kompletterade våra tidigare antaganden. Den nya kunskapen tog 

vi med oss och kunde referera till vid nästkommande intervju. Vi kunde därigenom 

säkerställa att respondenten förstått innebörden av begreppet och att personen 

besvarade det vi önskade få besvarat. Vi nyttjade därutöver möjligheten att 

komplettera oklarheter via korta uppföljningar på telefon som gjordes vid två tillfällen. 

 

3.7 Kritik av metod 

Att välja en kvalitativ metod i form av intervjuer kan innebära vissa risker med tanke 

på tidsramen för denna studie. Med anledning av den begränsade tid vi hade till 

förfogande och inom ramen för denna C-uppsats är vi medvetna om att vi möjligtvis 

inte lyckats fånga in ett tillräckligt representativt urval för att kunna generalisera en 

definitiv slutsats, men vi anser att det urval som gjorts är nog för att ge en indikation 

på hur coopetition på den svenska filmmarknaden föreligger.  
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Vidare kan vi utgå ifrån att respondenternas svar baseras på deras tidigare erfarenheter 

och upplevelser, vilket innebär att deras subjektiva bedömningar ligger till grund för 

vår studie. Kvale (1997) menar att kvalitativ forskning ibland är känslig för 

människans situation. Därför bör vi också vara medvetna om risken att respondenterna 

eventuellt undvek att nämna känsliga samarbeten eller konkurrenssituationer av 

diverse skäl, såsom förtroende eller sekretess. Vi anser att fler produktionsbolag i olika 

storlekar dess och producenter skulle vara ytterligare till gagn för att undersöka 

fenomenet coopetition inom filmbranschen, men det bör ändå understrykas att ett 

medvetet val gjorts om att undersöka både stora och små produktionsbolag. 

 

Då filmbranschen är en komplex industri med många olika aktörer sammanflätade 

med varandra kan det vara en utmaning att generalisera och isolera specifika faktorer 

vid analysen av coopetition. Flera samarbets- eller konkurrensfaktorer kan ha en 

påverkan på varandra och kedjeeffekter kan förekomma. Vi har trots detta syftat till att 

isolera specifika faktorer inom området coopetition. Detta kan ha lett till att aktörer 

eller omständigheter som har stor påverkan på det vi undersöker kanske inte fått det 

utrymme de förtjänar. 

4. Empiri 

Nedan följer det empiriska resultatet för denna studie. Först framförs en kartläggning 

av den svenska filmmarknaden, baserad delvis på skrivna källor men till största del på 

de tre förintervjuer som genomfördes innan den huvudsakliga undersökningen, med 

syftet att läsaren ska få en grundläggande förståelse för hur branschen fungerar. Efter 

denna kartläggning redovisas det empiriska resultatet från undersökningen gällande 

coopetition på den svenska filmmarknaden.  Respondenterna kommer inte att urskiljas, 

då det inte fanns någon respondent som konsekvent gav annorlunda svar. Med detta 

menas att det fanns inte fanns någon vattendelare som delade upp respondenterna i 

grupper, något som i så fall skulle ge upphov till specifika analyser baserat exempelvis 

på vilken storlek deras bolag hade.  

 

4.1 Den svenska filmmarknaden 

Den svenska filmindustrin är ett komplext nätverk av olika aktörer med olika 

verksamheter och intressen. Aktörerna som dominerar branschen är 



 18 

produktionsbolagen, Svenska Filminstitutet och regioncentrumen samt ett antal övriga 

aktörer. Nedan följer en förklaring av dessa aktörers roller och en kort kartläggning av 

den svenska filmmarknaden. En del av informationen har hämtats från Svenska 

Filminstitutet och Regeringen, men den största delen har framkommit under 

förintervjuerna. 

4.1.1 Produktionsbolag 

Ett produktionsbolag är ett bolag vars huvudsakliga syfte är att skapa film, tv-serier 

och underhållnings-tv. Även om många bolags verksamhet är riktad mot alla dessa 

områden, kommer fokus i denna avhandling ligga på bolag vars verksamhet syftar till 

att skapa “manusbaserat” material, alltså film och tv-serier. Produktionsbolagens 

primära uppgift är att utveckla det material som ska filmas samt att finansiera, eller 

hitta finansieringsalternativ till materialet. Ofta ligger ett produktionsbolag själva ute 

med pengar i projektet, men ibland är deras enda uppgift att utveckla projektet medan 

andra aktörer står för den finansiella risken. Det finns många små produktionsbolag i 

Sverige och 4-5 stora som nästan alla är ägda av internationella mediekoncerner. 

(Respondent X, 2016) 

4.1.2 Svenska Filminstitutet 

Svenska Filminstitutet är den stiftelse vars verksamhet går ut på att stödja svenska 

filmprojekt med pengar från svenska staten. Det är genom SFI som filmproducenter 

ansöker om exempelvis utvecklingsstöd eller produktionsstöd från staten, och 

institutets VD samt de anställda filmkonsulenterna är de personer som bestämmer 

vilka som får stöd. (Svenska Filminstitutet, 2015) Institutets huvudsakliga uppgift är 

att stödja utvecklingen, lanseringen och distributionen av ny film, att bevara det 

svenska filmarvet samt att representera svensk film internationellt (Svenska 

Filminstitutet, 2013). 

 

SFI har stor makt inom den svenska filmindustrin, och den allmänna uppfattningen är 

att utan stöd från SFI kan en film eller tv-serie inte produceras i Sverige. De svenska 

filmproducenterna är alltså beroende av stöd från staten när projekt ska produceras, 

men långt ifrån alla bidragsansökningar beviljas, eftersom institutet har begränsade 

resurser (Pallas, 2016). Fram till 31 december 2016 finansieras institutets verksamhet 

av en biografavgift på 10 procent som betalas av biografägarna samt andra avgifter 

som betalas av branschens olika aktörer (Svenska Filminstitutet, 2013). Detta avtal 
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kommer dock att rivas upp och ett nytt filmavtal kommer att träda i kraft den 1 januari 

2017, genom vilket ger staten ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken. Detta 

sker bland annat genom borttagandet av den 10-procentiga biografavgiften och en 

höjning av biografmomsen från 6 procent till 25 procent (Regeringen, 2015:66). 

4.1.3 Regionala Resurscentrum  

Utöver SFI finns regionala resurscentrum i Sveriges olika län, totalt 19 stycken. De 

största av dessa aktörer (Film Väst, Filmregion Stockholm-Mälardalen, Film i Skåne 

samt Filmpool Nord) förfogar över betydande resurser och en generell uppfattning är 

att utöver stöd från SFI krävs oftast stöd från en regional filmfond för att kunna 

genomföra en filmproduktion i Sverige. Dessa resurscentrum medfinansierar projekt 

och kan därmed tituleras som samproducent, men de har ingen producerande 

verksamhet själva och ses därför i denna uppsats inte som produktionsbolag. 

(Apelgren, 2016) 

4.1.4 Övriga aktörer 

Övriga aktörer som har stor påverkan på produktionsbolagen är tv-kanaler (främst 

SVT och TV4), distributionsbolag samt utländska investerare. Då denna undersökning 

syftar till att forska kring interaktionen mellan produktionsbolag kommer lite fokus 

ligga på produktionsbolagens interaktion med dessa aktörer. Dock bör poängteras att 

de alla har en viktig roll inom svensk film. Tv-kanalernas funktion i sammanhanget är 

som beställare av tv-drama och i viss mån film, och då de är med som delfinansiärer 

av projekten. Precis som inför SFI söker alla produktionsbolag investeringar av 

kanalerna. Distributörer är de som distribuerar filmer till tittare runt om i världen och 

även i Sverige, förutsatt att inte en kanal varit med som samproducent - då fungerar 

oftast kanalen som den lokala distributören. Distributörerna är ofta med och 

finansierar en del av projekten som de senare skall distribuera. Utländska investerare 

blir också allt viktigare då flera produktioner görs över landsgränser. (Respondent X, 

2016) 

 

4.2 Konkurrens på den svenska filmmarknaden 
Åsikterna kring huruvida konkurrens existerade mellan produktionsbolag på den 

svenska filmmarknaden var delade. Två respondenter svarade att de inte såg 

konkurrensen som en närvarande faktor på marknaden. De menade att alla branschens 

produktionsbolag visserligen ibland vill åt samma resurser, men att man inte ser de 
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andra bolagen som konkurrenter. Den ena respondenten förklarade: 

 

“Det är inte så att konkurrenterna står där och är hemska människor och försöker 

förstöra för oss utan man jobbar solitärt i förhållande till SVT eller filminstitutet eller 

TV4.”  

 

Man arbetar alltså med fokus på sin egen verksamhet oberoende av vad andra bolag 

gör. Ett exempel från en av dessa respondenter var att SVT stod inför att producera en 

tv-serie, och endast kunde välja att finansiera ett av fem alternativ från fem olika 

bolag. Respondenten menade då att man inte förhöll sig till de andra 

produktionsbolagen på något sätt utan primärt arbetade gentemot SVT. Den andra 

respondenten gav ett till exempel:  

 

“Man ställer inte två projektidéer bredvid varandra inför en beställare såsom man 

exempelvis ställer en BMW bredvid en Volvo och ber kunderna köpa en av dessa 

bilar.”  

 

Jämförelsefaktorn med andra aktörer är inte en vital del av marknadsföringen av 

projektidén, utan produktionsbolagen arbetar mer emot beställarens önskemål och vad 

marknaden anser vara kvalitet. Dessa två respondenter medgav dock under intervjun 

att det såklart fanns somliga konkurrensmoment, men menade att en generell känsla av 

konkurrens eller konkurrenter inte var passande för att beskriva marknaden. 

 

Tre respondenter svarade att konkurrensen mellan produktionsbolag var påtaglig, och 

att den varit det en längre tid. Dessa tre respondenter indikerade dock att konkurrensen 

var mer påtaglig mellan bolag av liknande storlek, än mellan ett större och ett mindre 

bolag. Det ska mycket till för att två lika stora bolag ska samarbeta. Dessa 

respondenter hänvisade dock, vid tal om konkurrens, just till specifika faktorer som 

produktionsbolagen tävlade om. Vid specificering kring en generell rivalitet menade 

de tre respondenterna att stämningen i branschen är relativt god, vilket för de närmare 

de tidigare två nämnda respondenternas åsikter. 
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4.2.1 Konkurrensområden 

Respondenternas svar under undersökningen resulterade i tre olika områden som 

produktionsbolag konkurrerar inom - finansiering, upphovsmän och rättigheter. 

Finansiering 

Vid konkurrens med andra bolag är finansieringen av projekt en återkommande faktor. 

Finansieringen av produktioner är ett komplext fenomen där flera olika aktörer spelar 

in, men vanligtvis söks pengar från SFI, regioncentrum, tv-kanaler och utländska 

investerare. SFI och regioncentrumsbidrag ses mer som stödpengar jämfört med 

investerat kapital från privata bolag, men samma princip gäller - det finns för lite 

pengar för att producera alla idéer. En respondent förklarar:  

 

“Vi är ju väldigt många [produktionsbolag], och alla har ett eller flera projekt hos 

någon filmkonsulent eller hos SVT eller TV4, så det är klart vi konkurrerar om att få 

de produktionerna gjorda.” 

 

Flera av respondenter underströk detta. Det finns väldigt många produktionsbolag på 

marknaden, både stora och små, och alla vill få sina idéer producerade, men det finns 

långt ifrån nog med pengar för att detta skulle vara möjligt. Därmed konkurrerar 

bolagen om dessa pengar. En respondent exemplifierade genom att nämna en 

branschträff där det uppdagades att SVT haft ca 110 intressanta projekt, och endast 2-3 

av dessa blev till tv-serier. En annan respondent menade att om SVT har ett projekt i 

utvecklingsfasen är det 10-15 procents chans att detta blir producerat. I annat fall blir 

projektet i 9 fall av 10 kasserat. Respondenten menade alltså att trots att en kanal eller 

investerare finansierar en projektidés utveckling, betyder det inte att de finansierar en 

eventuell produktion av denna idé.  

Upphovsmän 

Produktionsbolagen konkurrerar även om upphovsmän och rättigheter. Upphovsmän 

innebär oftast författare som sitter på idéer, och flera respondenter indikerade att 

upphovsmännen, och en bra relation till dessa, är bland de viktigaste resurserna ett 

produktionsbolag har.  En respondent förklarar:  

 

“Just nu är vi störst konkurrenter om upphovsmännen. Tv-kanaler efterfrågar så 

mycket drama, och framförallt efterfrågar de många idéer att välja mellan. 
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[Beställarna] vill ju helst ha två eller tre olika alternativ att välja mellan vilket 

betyder då att det utvecklas två-tre kanske fyra gånger så många idéer mot vad som 

verkligen beställs, och det har gjort att i vårt lilla land så finns det inte upphovsmän 

som räcker till.” 

 

Flera respondenter menade att det primära sättet att vinna över upphovsmän till sitt 

produktionsbolag är att i största möjliga mån garantera att upphovsmannens idé ska 

förverkligas, och att upphovsmannen får stort inflytande över produktens utveckling. 

(Luo, 2007; Gnyawali & Park, 2011; Pardo, 2007) 

Rättigheter 

Rättigheterna kan vara dels de idéer dessa upphovsmän kommer med, men även 

bokrättigheter, uppföljarrättigheter, tv-spelrättigheter, med mera. Rättigheterna är 

värdefulla eftersom de oftast redan har etablerade anhängare och därmed en potentiell 

målgrupp. Man konkurrerar om rättigheterna, oftast böcker, främst genom kontakter - 

alla respondenterna indikerade att en bra relation med förlag och författare är en stor 

fördel vid konkurrensen kring rättigheter. Två respondenter tillade även att en bra 

dokumenterad erfarenhet med att göra film av böcker är en stor fördel. Utöver detta 

kan det ofta handla om vilket bolag som erbjuder mest pengar för rättigheten. 

 

4.3 Samarbete på den svenska filmmarknaden 

Flera respondenter underströk det faktum att branschen och interaktionen mellan de 

olika aktörerna är väldigt komplex, och ofta är det aktörer med en annan 

huvudverksamhet än själva produktionen som går in och hjälper till med 

finansieringen och därmed står med som samproducent. En samproduktion kan 

därmed ofta ske utan att flera produktionsbolag nödvändigtvis är med och 

samproducerar. Specifikt underströks detta av respondenter från större 

produktionsbolag, som oftast samproducerar med aktörer inom andra områden (som 

distributörer, kanaler, regioncentrum samt andra investerare). Dessa respondenter 

menade dock att det kan vara nödvändigt att ingå samarbete med ett produktionsbolag 

från ett annat land i de fall samproduktionen sträcker sig över landsgränser. 

Anledningar till detta är dels av logistiska skäl och dels av finansiella skäl för att 

exempelvis få ta del av skattelättnader eller förenkla sökandet av finansiering från 

utländska institutioner. 
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Att produktionsbolag inom svensk filmindustri samarbetar genom samproduktioner är 

dock inte uteslutet. Nästan alla respondenter svarade att en samproduktion mellan ett 

mindre och ett större produktionsbolag kan vara aktuellt av anledningar som beskrivs 

nedan. Bortom samproduktioner förekommer även andra situationer då 

produktionsbolagen samarbetar. I dessa fall spelar storleken på bolagen inte någon 

roll. 

4.3.1 Samarbetsområden 

Respondenternas svar under undersökningen resulterade i fem olika områden som 

produktionsbolag samarbetar inom - finansiering, kompetens, rättigheter, riskspridning 

och branschintresse. 

 

Finansiering 

Den första anledningen till samarbete mellan produktionsbolag är finansiering. Alla 

respondenter underströk det faktum att produktionen av en film eller en tv-serie är ett 

dyrt företag, och att många bolag på den svenska filmbranschen har begränsade 

finansiella resurser. Därför kan det bli aktuellt att gå ihop med ett större bolag för att 

försäkra sig om att man får in det kapital som krävs för att genomföra produktionen. 

En respondent från ett mindre bolag förklarar:  

 

“I ett initialt skede kan vi gå in och köpa optioner och så, men sen måste vi ha stöd 

från antingen [film]institutet, SVT, TV4 eller den vi nu riktar oss mot, och i ett senare 

skede kommer vi att arbeta med samproducenter.”  

 

Det kan dels handla om att få ihop budgeten till att kunna starta produktionen, men 

också om att övriga potentiella finansiärer, såsom SFI, regioncentrumen eller 

utländska investerare, kräver att en del av finansieringen är klar för att de ska vara 

beredda att gå in med sin summa. Dessa investerare kan även kräva att en viss aktör 

med finansiell styrka är med i projektet för att minska riskerna att det brakar ihop på 

grund av exempelvis ett dåligt kassaflöde. När produktionen går igång spenderas 

mycket pengar under kort tid. Det tar tid att få tillbaka dessa pengar, och även om det 

inte finns någon investerare som kräver det, kan det vara en anledning att gå ihop med 

ett större bolag med bättre kassaflöde. Utöver detta kan ett bolag även välja att 

samproducera med en specifik aktör för att denne har en bra relation eller tidigare 
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erfarenheter med utländska investerare, vilket gör det lättare att finansiera det aktuella 

projektet.  

 

Kompetens 

Den andra faktorn som spelar roll vid samarbete mellan produktionsbolag i Sverige är 

kompetens. Som tidigare nämnts finns många små produktionsbolag i Sverige, och 

deras storlek innebär enligt flera respondenter att bolagen ofta inte har den kapacitet 

eller kompetens som krävs för att genomföra en full produktion, och att detta leder till 

att de tvingas samarbeta med ett större bolag. Ett exempel gavs av en respondent, vars 

mindre bolag ingått ett längre samarbete med ett stort bolag på den svenska 

marknaden för att man saknar den produktionsmaskin som behövs för att producera 

film och tv-serier: 

 

“Hos vår partner letade vi efter en finansiell styrka och en produktionskapacitet, det 

vill säga en kunskap om hur man producerar, men också en infrastruktur, det vill säga 

en administration som kan hantera en full produktion.”  

 

Alla respondenterna menade att det faktum att det fanns kompetens på andra bolag 

som inte fanns på det egna bolaget var en anledning till samarbete. Detta samarbete 

kunde ta formen av en samproduktion, ett långtgående samarbete eller bara en generell 

kontakt mellan bolagen där man kunde ringa och be om tips och råd. 

 

En respondent berättade att det hände att man inte fick igenom finansieringen eller 

produktionen av ett visst projekt, och att man då kunde överlåta eller sälja det till ett 

annat produktionsbolag vars kompetenser och erfarenhet passade projektet bättre. Det 

första bolaget nöjer sig då med av vara samproducent och har en passiv producentroll, 

medan det andra bolagen tar en aktiv producentroll och med sina kompetenser 

genomför projektet på sitt sätt.  

 

Rättigheter 

Den tredje anledningen till samarbete mellan produktionsbolag är rättigheter. Dessa 

rättigheter kan vara originalidéer, bokrättigheter, uppföljarrättigheter, remake-

rättigheter, tv-spelsrättigheter, med flera. Flera av respondenterna menade att man kan 

inleda ett samarbete för att man vill ta del av produktionen av ett visst projekt vars 
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rättigheter hör till ett annat produktionsbolag. Rättigheter är, enligt flera av 

respondenterna, den främsta resursen som produktionsbolagen har. En av 

respondenterna berättade om ett samarbete dennes produktionsbolag har med en större 

aktör. Samarbetet innebär att alla idéer som utvecklas av det mindre bolaget först ska 

få läsas av det större bolaget, innan alla andra bolag får läsa det. En del 

produktionsbolag har som affärsidé att endast utveckla originalidéer, medan andra har 

som affärsidé att endast köpa upp bokrättigheter och producera dessa. 

 

Riskspridning 

Ännu en anledning till samarbete mellan bolag, om än inte lika frekvent diskuterad 

från respondenternas sida, var riskspridning. Flera respondenter poängterade att 

produktionen av film och serier är dyr och mycket riskfylld, där de flesta produktioner 

inte går med vinst. Därför menade vissa respondenter att man ibland vill minska risken 

för det egna bolaget genom att hellre vara någorlunda inblandad i flera projekt, än fullt 

exponerad i ett projekt. Detta delvis av risken att inte tjäna några pengar eller att 

projektet blir för dyrt:  

 

“Ifall det är ett stort projekt, då kan det ju vara en riskspridning att vi delar det med 

någon annan så är vi i alla fall två om det när det blir för stort eller för dyrt.” 

 

Åsikterna var dock tudelade inom detta område. Två respondenter höll inte med om 

riskspridningen med andra produktionsbolag, och såg ingen mening med att dela en 

eventuell vinst med en konkurrent. Dock bör det understrykas att de fortfarande spred 

risker genom samproduktion med aktörer inom andra områden, såsom distributörer, 

utländska producenter etc. 

 

Branschintresse 

Den sista anledningen till samarbete mellan produktionsbolag var när det gällde hela 

branschens intressen. Det kan exempelvis handla om gemensamma affärsavtal med 

SFI eller SVT. Alla produktionsbolag är med i en gemensam producentförening som 

har som syfte att representera producenterna och förbättra villkor och avtal samt 

utvidga den svenska filmmarknaden. 
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5. Analys 

Analysen av den empiri som undersökningen resulterade i kommer att struktureras på 

följande sätt: Först sker en analys av de förutsättningar hos bolagen som ger upphov 

coopetition hos produktionsbolag. Därefter görs en analys av coopetition mellan 

produktionsbolagen på den svenska filmmarknaden genom att analysera på vilka sätt 

bolagen konkurrerar samt hur de samarbetar.  

 

5.1 Faktorer som påverkar coopetition mellan produktionsbolag 

Tre primära faktorer som påverkade coopetition identifierades i det teoretiska 

ramverket. Den första var storleken på bolagen som interagerade med varandra. Den 

andra var distansen dels mellan bolagen som interagerade, men även mellan de två 

bolagen och kunderna inom branschen bolagen verkade. Den tredje var 

resursasymmetri. (Luo, 2007; Bengtsson & Kock, 2000; Kwoka, 1977; Peng et al., 

2011). 

 

Storlek på bolagen visade sig ha betydelse på flera sätt. Flera respondenter menade att 

produktionsbolag av samma storlek mycket sällan samarbetade, då det egentligen inte 

finns någon anledning till detta. Det faktum att detta sades trots att motiv till 

samarbete som riskspridning och finansiering uppkom flertalet gånger, bekräftar 

Kwokas (1977) teori om att rivaliteten mellan lika stora bolag är större. 

Respondenterna menade att samproduktionen mellan produktionsbolag oftast bara var 

aktuellt i de fall då ett mindre och ett större bolag skulle samarbeta. Det 

överensstämmer med tidigare forskning som säger att små och mediumstora bolag ofta 

söker sig till större bolag i jakt på teknologisk kompetens eller kompletterande resurser 

(Peng et al., 2011). 
 

Produktionsbolagen agerar på en liten marknad vilket innebär att distansen mellan 

bolagen är liten. De som kan ses som “kunder” för produktionsbolagen är de kanaler 

eller distributionsbolag som beställer filmer och tv-serier, men konceptet om kunder är 

mer komplext än vanligt, eftersom dessa beställare ofta är med och finansierar 

projekten. Därmed är avståndet till kunderna alltid nära, vilket gör det svårt att 

bedöma om denna närhet har en påverkan på den coopetitiva relationen mellan 

produktionsbolag. Vad som kan sägas är att det faktum att dessa beställare/kunder 
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även är finansiärer, bör bidra till en minskning av samfinansiering bland 

produktionsbolag. Om beställarna inte varit med och finansierat projekt hade 

produktionsbolag behövt finna finansiering på annat håll, och möjligtvis vänt sig allt 

oftare till andra produktionsbolag. 
 

Till sist diskuteras resursasymmetri, vilket visade sig vara den primära faktorn som 

påverkar coopetition mellan produktionsbolag på den svenska filmmarknaden. 

Flertalet respondenter menar att anledningen till att mindre produktionsbolag 

samarbetar med större bolag är att de inte har de resurser som stora bolag har. Men 

definitionen om resursassymetri säger att man har olika resurser och att resursutbytet 

sker åt båda hållen, vilket stämmer väl in på situationen mellan svenska 

produktionsbolag (Luo, 2007; Bengtsson & Kock, 2000). Detta eftersom det inte bara 

är det stora bolaget som med finansiella och administrativa muskler och kompetenser 

kompletterar det mindre bolaget - det mindre bolaget kompletterar även det stora 

bolaget med den ursprungliga idén, rättigheten, samt kompetens och expertis kring 

själva idén. Även generell erfarenhet och kompetens kring utveckling och andra 

områden kan komma från det mindre bolagets håll. Viktigt är alltså att poängtera att 

resursassymetri i allra högsta grad bidrar till förekomsten av coopetition på den 

svenska filmmarknaden och att resursutbytet kommer från båda hållen, inte bara från 

det stora bolaget. 

 

5.2 Konkurrens mellan produktionsbolag 

Vid operationaliserandet av konkurrens gavs förklaringen att konkurrens föreligger när 

aktörer efterfrågar och tävlar om en tillgång som är begränsad. Även om flera av 

respondenterna till en början var motvilliga till att benämna den svenska 

filmmarknaden som konkurrensutsatt, framkom av empirin flera områden som kan 

benämnas som konkurrensfaktorer. 
 

Den första konkurrensfaktorn var finansiering. Kapital som investeras i produktionen 

av filmer och tv-serier är begränsad och produktionsbolagen anstränger sig med 

pitchar och förberedelser för att just deras projekt ska bli finansierat av de finansiärer 

som finns på marknaden. Flera exempel ges i empirin på hur få av alla presenterade 

projekt som blir finansierade, och konsensus råder bland respondenterna om att det är 

mycket svårt. Därmed finns, enligt tidigare presenterade källor, en 
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konkurrenssituation. Men det bör understrykas att majoriteten av respondenterna ändå 

inte kännetecknar de andra “medtävlande” parterna som direkta konkurrenter i deras 

egna subjektiva beteckning, utan bolagen arbetar solitärt gentemot den part som ska 

investera i idén, och man förhåller sig i väldigt liten utsträckning till de andra bolagen 

som söker samma pengar.  

 

Enligt Fourcade (2007) och Hirschman (1982) ses konkurrens som någonting positivt 

då det pressar bolagen att förbättra sin produkt till förmån för kunderna och på så sätt 

komma före sina konkurrenter. Även om respondenterna menar att de inte arbetar med 

sina idéer i förhållande till hur andra produktionsbolag arbetar med sina idéer, kvarstår 

det faktum att finansiärerna har fler alternativ att välja på vilket leder till att en högre 

kvalitet på idén krävs för att finansiären ska bistå med pengar. Detta leder alltså till att 

produktionsbolagen måste leverera ännu högre kvalité på sina idéer om de vill få det 

finansierat, jämfört med om det fanns hälften så många produktionsbolag. Därmed är 

konkurrensen en positiv faktor från finansiärens sida, och möjligen ur tittarens 

perspektiv också, om en högre kvalité på idén leder till en bättre slutprodukt. Detta kan 

dock inte garanteras i denna uppsats. 
 

Den andra konkurrensfaktorn är upphovsmän. Enligt flera respondenter finns för få 

upphovsmän och för få idéer på marknaden, då finansiärerna vill ha många alternativ 

att välja mellan. Även här kan vår tidigare definition av Stiegler (Vickers, 1995) 

identifieras: man tävlar om något som är begränsat. Man tävlar om upphovsmännen 

genom att tillgodose deras önskemål om att idén blir förverkligad, samt om att 

upphovsmannen får inflytande över utformandet av idén. Detta i sin tur leder till att 

produktionsbolagen får mindre makt över produkten. Här är Fourcades och 

Hirschmans definition om konkurrens också närvarande, från upphovsmannens 

perspektiv. Denne kan spela ut produktionsbolagen mot varandra och därmed söka det 

produktionsbolaget som betalar mest, i form av “bestämmanderätt” och en garanti för 

att projektet genomförs. Poängteras bör att det sällan direkt kan “garanteras” att en idé 

förverkligas, men enligt flera respondenter är denna faktor fortfarande betydande vid 

konkurrensen om upphovsmän. 
 

Den sista konkurrensfaktorn är rättigheter. Gällande rättigheter stämmer Fourcades 

och Hirschmans definition delvis, då det ofta kan handla om vem som bjuder mest 
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pengar för en rättighet. Men även kontakter, relationer och renommé har viktiga roller 

i vem som får köpa rättigheterna till populära böcker och dylikt. Det innebär att 

immateriella resurser, sådana som inte förbrukas på samma sätt som pengar eller 

bestämmanderätt, bestämmer vem som ska få köpa en rättighet. Men fortfarande är det 

upphovsmannen eller ägaren till rättigheten som har satt detta villkor, vilket leder till 

slutsatsen att det är till dennes fördel.  

 

5.3 Samarbete mellan produktionsbolag 

Begreppet samarbete har i den tidigare litteraturen kännetecknats av olika parter som 

har gemensamma mål. I relation till coopetition innebär detta konkurrerande parter 

som har gemensamma mål. Luo (2007) menar att samarbete med sina konkurrenter 

kan minska både riskerna och kostnaderna vid utvecklandet vid nya produkter, vilket 

är en väldigt passande beskrivning för filmbranschen, då varje film är en ny produkt, 

och utvecklandet och produktionen av denna är en väldigt dyr process. 

Respondenterna sade återkommande att en film eller tv-serie är för dyr och riskfylld 

för att producera själv, och därför behövs ofta hjälp från olika aktörer, vilket ibland 

innebär andra produktionsbolag.  

 

Gällande rättigheter blir diskussionen om resursassymetri relevant. Bolagen söker att 

samarbeta med bolag som har andra resurser än vad de har (Luo, 2007; Bengtsson & 

Kock, 2000), och flera respondenter benämnde rättigheter som en av de viktigaste 

resurserna. Därmed stämmer teorin om resursassymetri mycket väl in på denna 

situation, då man samarbetar med produktionsbolag som har rättigheter som man själv 

inte har.  
 

Luo (2007) menade också att coopetition ger upphov till ett utbyte av kompetens och 

förmågor med sina konkurrenter, vilket är något som beskrivits av flera respondenter. 

Men här kan en skillnad ses mellan Luos beskrivning och det empiriska resultatet. Luo 

menar att man efter ett samarbete där man nyttjat varandras resurser och kompetenser 

skulle kunna internalisera den kompetens som man tagit del av från andra 

produktionsbolag och sedan ta med sig den till efterkommande projekt. Detta var inte 

något som respondenterna indikerade. Samarbete sker i projektform och den 

kompetens som behövs avgör vilka parter man samarbetar med. Respondenterna 

menade på att erfarenhet byggs upp allteftersom man arbetar, men ett konkret 
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internaliserande av kompetenser vid samarbete var ingenting som någon av 

respondenterna nämnde. Luos teori kan dock kompletteras av Zhang och Fraziers 

(2011) som uttrycker det lite annorlunda. De menar att ett företag kan outsourca delar 

av sin verksamhet till en konkurrent med mer passande resurser, och att denne aktör då 

blir kompenserad för det. Detta skulle innebära att man outsourcar delar av 

produktionen till ett mer passande produktionsbolag, och kompenserar det bolaget 

med delägande i projektet. 
 

I sin forskning kring coopetition nämner Luo (2007) även att bolagen kan bortse från 

konkurrens och komma samman mot gemensamma motparter såsom makthavande 

institutioner. Enligt respondenterna sker ett sådant samarbete bland produktionsbolag i 

Sverige, då man går samman och gemensamt förhandlar för bättre villkor och 

affärsavtal med inflytelserika institutioner såsom SVT eller SFI. Det finns exempelvis 

en branschorganisation vars medlemmar inkluderar nästan alla produktionsbolag i 

Sverige. 

 

5.4 Summering 
Nedan summeras genom vilka områden samarbete och konkurrens yttrar sig mellan 

produktionsbolag på den svenska filmmarknaden.  
 
 

Samarbete Konkurrens 

Rättigheter ✓ ✓ 

Finansiering ✓ ✓ 

Upphovsmän 
 

✓ 

Branschintresse ✓ 
 

Kompetens ✓ 
 

Riskspridning ✓  

 

6. Slutsats 

Baserat på den tidigare forskning som finns om coopetition tillsammans med den 

undersökning som har genomförts av oss kan en indikerande, om än inte definitiv, 
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slutsats dras gällande hur coopetition ser ut mellan produktionsbolag på den svenska 

filmmarknaden. Coopetition existerar mellan produktionsbolag i Sverige. Man 

konkurrerar med andra produktionsbolag om finansiering för sina projekt samt 

upphovsmän och rättigheter, samtidigt som man konstant ingår samarbeten med 

samma produktionsbolag genom samfinansiering, utbyte av kompetens, samarbete 

kring rättigheter, spridning av risk och branschrelevanta samarbeten. Konkurrensen 

kan sägas vara något mer konstant då alla produktionsbolag i stort sätt söker pengar 

från samma finansiärer, medan samarbetet sker mer på projektbasis. Dessa projekt 

varar dock under relativt lång tid, vilket innebär att man kan samarbeta med ett bolag 

på ett projekt men samtidigt konkurrera med samma bolag i andra avseenden, vilket är 

ett av rekvisiten för att kalla en relation för coopetitiv. 
 

Finansiering var en faktor som återkom i diskussionen kring både konkurrens och 

samarbete, vilket indikerar vilken kritisk del det är av filmbranschen. Även rättigheter 

var centralt i både konkurrens och samarbete, vilket stödjer de åsikter bland flera 

respondenter att rättigheter är bland de primära resurser som ett produktionsbolag kan 

ha. Men kompetens, som kan sägas vara en av de tre viktigaste faktorerna i samarbete, 

dök inte upp i konkurrenssammanhangen. Detta indikerar att åtkomsten till kompetens 

inte sker genom konkurrens utan genom samarbete. Det vill säga, att locka över 

erfarna personer eller kunniga personer till sitt företag och konkurrera på det sättet, 

verkar inte höra till vanligheterna. En förklaring kan vara att kompetens är en resurs 

som människor besitter, medan både rättigheter och kapital mer är legala, konkreta 

resurser. Då kompetensen sitter inom en person är det personen man vill åt, och att 

konkurrera om en person kan möjligen vara mer problematiskt än att konkurrera om 

legala entiteter som rättigheter och kapital.  
 

Utöver kompetens var branschintresse och riskspridning två faktorer som endast 

återfanns inom kategorin samarbete. Förklaringen till detta bör vara relativt simpel. 

Gällande branschintresse finns ingen anledning att konkurrera med varandra, då man 

arbetar inom samma bransch, och på så sätt “är i samma lag”. Gällande riskspridning 

handlar det helt enkelt om att dela på en negativ entitet, det vill säga risk. Då finns 

endast samarbete att ta till. Motsatsen skulle vara att ett bolag anstränger sig för att öka 

risken på projekt som ligger hos andra produktionsbolag, ett agerande som är svårt att 

konkretisera hur det skulle gå till.  
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Vid jämförelser mellan coopetition på den svenska filmmarknaden och den globala 

kan vissa likheter identifieras. På den globala filmmarknaden samarbetar man ofta 

kring kunskaper, kompetenser och rättigheter, och man delar även på finansieringen av 

projekt genom samproduktioner. Som vi har sett sker detta även på den svenska 

filmmarknaden. Sätten att konkurrera är svårare att jämföra, då nästan alla metoder 

identifierade för konkurrens på den globala filmmarknaden i tidigare litteratur handlar 

om olika kulturer eller olika nationer och därmed olika lagar och regler. Då de svenska 

filmproduktionsbolagen opererar inom samma nation och inom samma kultur 

(åtminstone inom ramen för denna studie, vars fokus ligger inom Sveriges gränser) 

handlar konkurrensen i detta fall om andra saker. Fokus ligger mer på att överleva på 

en marknad som inte är särskilt vinstgivande och att få producera sina projekt, och 

mindre på att ta stora marknadsandelar eller trycka ut konkurrenter.  

7. Vidare forskning 

Hänsyn måste ges till att detta är en C-uppsats med begränsat omfång genomförd 

under begränsad tid, men resultaten av undersökningen indikerar ändå relativt starkt 

att en coopetitiv relation finns och hur den ser ut. Vidare forskning bör genomföras 

med ett större omfång och ett bredare fokus som inkluderar andra aktörer än bara 

produktionsbolag, såsom distributörer, regioncentrum, tv-kanaler samt övriga 

investerare. Men forskningen kan även ta en simplare ställning genom att fokusera 

endast på konkurrensen eller samarbetet mellan produktionsbolag. Denna isolering av 

faktorerna kan ge en djupare bild av varje sida av relationen. 
 

Denna forskning har inte haft som syfte att lyckas passa in i de teorier från tidigare 

forskning om coopetition på den globala filmmarknaden, utan har velat undersöka hur 

fenomenet ser ut inom Sveriges gränser oberoende av hur den ser ut globalt. Resultatet 

av den avgränsningen blev att en jämförelse med coopetition på den globala 

filmmarknaden var problematisk när det kom till konkurrens, då den tidigare 

forskningen dominerades av kulturskillnader och lagskillnader. Därmed kan vidare 

forskning göras som sätter de svenska produktionsbolagen i ett globalt sammanhang. 

Mycket av den långfilm som görs i Sverige har utländsk finansiering, och i dessa 

situationer kan kulturskillnader och lagskillnader komma att spela stor roll. En sådan 
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forskning skulle då kunna relatera på ett mer precist sätt till den tidigare forskningen 

om coopetition på den globala filmmarknaden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 34 

8. Referenser       

Alvehus, J. 2013. Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. Stockholm: Liber 
AB 
 
Axelrod, R. 1984. “The Evolution of Cooperation”. New York: Basic Books, Inc., 
Publishers. 
 
Barnett, W. & Caroll, G. 1987. “Competition and mutialism among early telephone 
companies”, Administrative Science Quarterly, vol. 32, no.   
 
Bengtsson, M. & Kock, S. 1999. “Cooperation and competition in relationship 
between competitors in business networks”, Journal of Business and Industrial 
Marketing, vol. 14, no. 3. 
 
Bengtsson, M. & Kock, S. 2000. ”Coopetition” in Business Networks—to Cooperate 
and Compete Simultaneously, Industrial Marketing Management, 29. 
 
Brandenburger, A. & Nalebuff, B. 1996. “Co-opetition”. New York: 
Doubleday/Currency. 
 
Bratman, M.E. 1992. “Shared Cooperative Activity”. The Philosophical Review, vol. 
101, no. 2. 
 
Brunsson, N, & Jonsson, S. 2016. ”Doing Competition: An Organizational Perspective 
on Competition and its Effects”. Book Manuscript. Företagsekonomiska Institutionen. 
Uppsala Universitet.  
 
Chen, M. 2008. “Reconceptualizing the Competition-Cooperation Relationship - A 
Transparadox Perspective”. Journal of Management Inquiry, vol. 17, no. 4. 
 
Denward, C. 2012. “Filmkonvent ‘12”. http://www.filmpoolnord.se/wp-
content/uploads/2012/12/Filmkonvent_12_dokumentation.pdf 
 
Film Väst, 2015. “Om oss/Kontakt”. Hämtad 19 april, 2016 från 
http://www.filmivast.se/sv/Film-i-Vast/Om-Film-i-Vast/ 
 
Fourcade, M. 2007. “Theories of Market and Theories of Society”. American 
Behaivoural Scientist. Vol. 50. No. 8. 
 
Gimeno, J. 2004. “Competition Within and Between Networks: The Contingent Cffect 
of Competitive Embeddedness on Alliance Formation”, Academy of Management 
Journal, vol. 47, no. 6. 
 



 35 

Gnyawali, D. R. & Park, J. 2011. “Co-opetition Between Giants: Collaboration with 
Competitors for Technological Innovations”. Department of Management, Virginia 
Polytechnic Institute and State Univerersity. 
 
Gulati, R. 1999. “Network Location and Learning: The Influence of Network 
Resources and Firm Capabilities on Alliance Formation”, Strategic Management 
Journal, vol. 20, no. 5. 
 
Hirshleifer, J. 1978. “Competition, Cooperation, and Conflict in Economics and 
Biology”, The American Economic Review, vol. 68, no. 2. 
 
Hirschman, A. O. 1982. “Rival Interpretations of Market Society: Civilizing, 
Destructive, or Feeble?” Journal of Economic Litterature. Vol. 20 No. 4. 
Investopedia. “Perfect Competition”. Hämtad 1 april, 2016, från 
 
http://www.investopedia.com/terms/p/perfectcompetition.asp 
Kvale, S. 1997. “Den kvalitativa forskningsintervjun”. Lund: Studentlitteratur. 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. 2014. “Den kvalitativa forskningsintervjun”. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Kwoka, J. E. 1977. “The Effects of Market Shares & Share Distribution on Industry 
Performance”. FTC Bureau of Economics. No. 2 
 
Luo, Y. 2004. “Coopetition in international Business”. Copenhagen Business School 
Press. 
 
Luo, Y. 2007. “Coopetition in international Business”, Journal of World Business 42. 
 
Mariti, P. & Smiley, R.H. 1983. “Co-Operative Agreements and the Organisation of 
Industry”. The Journal of Industrial Economics, vol. 31, no. 4. 
 
McNulty, P. 1968. “Economic Theory and the Meaning of Competition”, The 
Quarterly journal of Economics, vol. 12, no. 4. 
 
Morawetz, N. 2008. ”The rise of Co-productions in the Film Industry”. The University 
of Hertfordshire. 
 
Mullainathan, S. 2013. “F12020”. 
https://www.youtube.com/watch?v=b7uNHbpwKwI#t=177 
 
Oxford English Dictionary. "co-operation,". Hämtat 15 april från 
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/cooperation 
 



 36 

Pardo, A. 2007. ”The Europe-Hollywood Coopetition: Cooperation and Competition 
in the Global Film Business”, Media Market Monographs. issue 8. 
 
Peng, T., Pike, S., Johnson, C. & Roos, G. 2012. “Is Cooperation with competitors a 
good idea? An Example in Practice”. British Journal of Management. vol. 23. 
 
Regeringen, 2015. “Regeringens proposition 2015/16:132 - Mer film till fler – en 
sammanhållen filmpolitik”. Hämtad 19 april, 2106, från 
http://www.regeringen.se/contentassets/7c57da9ffe184d7cbe00278f929c5f81/1516132
00webb.pdf 
 
Stigler, G. J. 1957. “Perfect Competition, Historically Contemplated”. The Journal of 
Political Economy. Vol. 65. No. 1. 
 
Svenska Filminstitutet, 2013. “2013 års filmavtal”. Hämtad 15 april, 2016, från 
http://www.filminstitutet.se/globalassets/_dokument/filmavtal/2013-ars-filmavtal.pdf 
 
Svenska Filminstitutet, 2015. “Filmkonsulenter”. Hämtad 15 maj, 2016, från 
http://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/filmkonsulenter/ 
 
Tuomela, R. 2010. “Cooperation as Joint Action”, Analyse & Kritik, Lucius & Lucius, 
no. 2. 
 
Vickers, J. 1995. “Concepts of Competition”. Oxford Economic Papers, New Series, 
vol. 47, no. 1. 
 
Zhang, J & Frazier, G. 2011. “Strategic Allience via Co-opetition: Supply chain 
partnership with a competitor.” Department of information systems and operation 
management, University of Texas at Arlington. 
         

Muntliga källor:                                                     

Apelgren, S, filmkonsulent på Filmpool Nord, Luleå, 25 april, 2016, Stockholm, 
Telefonintervju 
                                                         
Blomgren, L, VD för Filmlance, Stockholm, 13 maj, 2016, Stockholm, 
Telefonintervju 
                                                                  
Respondent X, Vice President of Business Development på produktionsbolag, 
Stockholm, Produktionsbolagets kontor, Stockholm, 20 april, 2016 
 
Karlsson, R, Producent på Drakfilm, Stockholm, 13 maj, 2016, Stockholm, 
Telefonintervju 
 



 37 

Pallas, H, Filmkritiker, Stockholm, 20 april, 2016, Söders Café, Stockholm, Personlig 
intervju     
 
Strömberg, P, VD för Unlimited Stories, Stockholm, 16 maj, 2016, Stockholm, 
Telefonintervju 
 
Wallén, M , VD för Nice Drama och Strix Drama, Stockholm, 9 maj, 2016, Nice 
Drama/Strix Drama, Stockholm, Personlig intervju 
                                                         
Widman, H, VD för Matador Film, Stockholm, 16 maj, 2016, Matador Film, 
Stockholm, Personlig intervju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



 38 

9. Bilaga 

Uppsala universitet 

Företagsekonomiska institutionen  

  Intervjuguide 

Hej. 
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Hur ser fenomenet coopetition ut mellan produktionsbolag på den svenska filmmarknaden?  
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varandra på den svenska filmmarknaden.  
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återgå till det Du berättat. Vi kommer vid studiens slut att radera filen och 

transkriberingen av intervjun. 

• Vi hoppas Du vill medverka i studien med Ditt namn, men erbjuder anonymitet om så 
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