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1 INLEDNING 
 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

En organisations omvärld och förutsättningar är i ständig förändring. I 
takt med att villkoren förändras förnyas kraven på organisationens 
anpassningsförmåga. Dessa krav påverkar alla nivåer och dimensioner i 
en organisation. Bland annat börjar nu de traditionellt sett väldefinierade 
och tydliga gränserna mellan organisationer omvärderas. Idag ser vi en 
utveckling där dessa barriärer sänks eller till och med elimineras då 
organisationer väljer att samarbeta i allt större utsträckning (Bengtsson et 
al, 1998). Det finns flera former av samarbeten de involverade parterna 
kan välja mellan, som till exempel joint ventures, en typ av strategisk 
allians, eller lösare sammansatta nätverk. 

Branscher som i stor utsträckning påverkas av den teknologiska 
utvecklingen och internationaliseringen och där samarbeten mellan 
aktörerna på marknaden är vanligt förekommande är 
telekommunikation och tjänster över Internet. Dessa områden, som 
tidigare varit mer distinkt separata, formas idag mer och mer om till en 
gemensam marknad. Den teknologiska och kommersiella utvecklingen 
smälter samman information, kommunikation, kommers och 
underhållning till en enda industri. En bidragande orsak till denna 
utveckling är att konsumenter idag ansluter sig till Internet via flera 
olika typer av terminaler och över flera olika kommunikationsnätverk 
samtidigt som beteenden och konsumtionsmönster förändras. (Report 
No. 10, UMTS Forum, 2000) Följden av detta är att osäkerheten på 
marknaden antagligen kommer att öka, eftersom det blir allt svårare för 



Partnerval i joint ventures på den svenska 3G-marknaden 

 2

aktörerna att förutspå utvecklingen på marknaden. Traditionellt åtskilda 
kommunikationsvägar och medier som mobil telefoni, dataöverföring 
och Internet sammanfaller nu med hjälp av den nya tekniken (Bill & 
Ganslandt, 2000).  

Idag utvecklas tredje generations mobiltelefoni (3G)1 i Sverige men 
kapplöpningen mot denna standard började egentligen redan 19812. 
Detta var året då de första NMT-telefonerna kom ut på den svenska 
marknaden. Dessa system, som benämns första generationens 
mobiltelefonisystem (1G) var analoga och erbjöd inledningsvis endast 
begränsad mobilitet, eftersom telefonerna var stora och otympliga. 1992 
lanserades den första GSM-telefonen och med det efterföljaren till 1G, 
med andra ord andra generationens mobiltelefonisystem eller 2G. Detta 
system byggde på digital teknik och möjliggjorde högre kapacitet och 
fler funktioner. I och med att tekniken förfinades började tjänsterna så 
småningom erbjuda andra sorters överföringar än enbart tal, funktioner 
som SMS och senare WAP introducerades. Nyligen har de första GPRS3-
tjänsterna släppts av de tre svenska mobiloperatörerna. Detta är mer en 
övergångsfas mellan 2G och 3G och benämns ofta 2.5G. Kombinationen 
siffra och G kan sägas markera olika tekniska generationer eller epoker 
som mobiloperatörerna använder när de erbjuder sina tjänster. (Nisser, 
2001) 

Upptakten till kampen om att få bygga och driva det stundande 3G-nätet 
i Sverige startade under maj 2000, när Post- och Telestyrelsen (PTS) 
påbörjade licensprocessen för 3G4. Fyra licenser skulle ges ut, vilka gav 
varje licenstagare rättigheterna att få bygga och driva ett svenskt 3G-nät. 
Till skillnad från flera andra länder i Europa avgjordes licensförfarandet 
i Sverige genom en så kallad skönhetstävling och inte genom en auktion, 
                                           

1 3G använder en UMTS-standard (Universal Mobile Telecommunications System), som är 
efterföljaren till dagens NMT- och GSM-systemen och innebär snabbare informationsöverföring till 
mobiltelefoner och andra mobila terminaler än vad som är möjligt med dagens mobiltelefoni 
(Björnström, 2001). För en utförligare beskrivning av 3G och UMTS, se Appendix II. 
2 http://www.svt.se/nyheter/bakgrund/inrikes/3g/3g.htm 
3 General Packet Radio Service (GPRS) – är en paketbaserad överföringsstandard. GPRS är något 
snabbare än de tidigare WAP-tjänsterna som var trådbaserade. Med GPRS går det att vara 
uppkopplad mot Internet konstant utan att behöva betala annat än när information överförs (Nisser, 
2001). För en utförligare beskrivning av GPRS, se Appendix II. 
4 http://www.pts.se/dokument/getFile.asp?FileID=1449 
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vilket var fallen i till exempelvis Tyskland och England (MacMillan & 
Randall, 2001). En skönhetstävling innebär att licenserna grundas på hur 
företagen uppfyller ett visst antal uppsatta kriterier avseende bland 
annat finansiell, teknisk och kapacitetsmässig styrka. I Sverige ansökte 
tio bolag och i december 2000 utannonserades de fyra som tilldelats 
licenserna5. Anmärkningsvärt var att PTS valde att tilldela Tele2, Orange, 
Hi3G och Europolitan Vodafone (benämns fortsättningsvis enbart 
Europolitan) var sin licens, samtidigt som Telia blev utan licens. För att 
få tillgång till den svenska 3G-marknaden hade Telia inte något annat 
alternativ än att försöka finna en samarbetspartner i något av de företag 
som tilldelats en licens. Samtidigt hade de företag som tilldelats varsin 
licens insett att åtagandena de tagit på sig kantades av betydande 
investeringar, vilket gav incitament redan från början att samarbeta för 
att få ner investeringskostnaderna. Utifrån detta började diskussionerna 
kring att samarbeta för att bygga det svenska 3G-nätet. 

1.2 Problemdiskussion 

Analysföretaget Forrester förutspår att det är betydande investeringar 
som måste genomföras för att kunna bygga upp ett vältäckande 3G-nät. 
Detta kommer att innebära svårigheter för mobiloperatörerna att få in 
tillräckligt med intäkter för att betala dessa nät-investeringar (Zirn, 
2001). I syfte att minska investeringskostnaderna och i slutändan kunna 
erbjuda konsumenterna billigare tjänster har två strategiska allianser i 
form av nybildade joint ventures bildats för att bygga upp det svenska 
3G-nätet; 3G Infrastructure Services (3GIS) och Svenska UMTS-Nät. 
Dessa bolag har bildats av tre av de mobiloperatörer som tilldelats 
licenser att bedriva verksamhet av PTS i slutet av förra året, samt Telia 
enligt figur 1.1.  

Hi3G och Europolitan bildar tillsammans 3GIS medan Tele2 och Telia 
samarbetar i Svenska UMTS-Nät. Orange står i dagsläget utanför dessa 
båda samarbeten men har skrivit ett intentionsavtal med 3GIS om att 
delta i samarbetet. Intentionsavtalet ger Orange möjlighet att delta som 
tredjedelsägare i 3GIS. Detta avtal har dock inte undertecknats än. 

                                           

5 http://www.pts.se/dokument/getFile.asp?FileID=2016 
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Samarbetena är redan utannonserade i media och aktivitet pågår för fullt 
med att möta de krav på utbyggnad PTS ställt på licenstagarna. 

 

? 

Telia

Tele2

Orange

Hi3G

Europolitan Vodafone 

Svenska UMTS-Nät AB

3G Infrastructure 
Services AB 

Nätoperatörer Mobiloperatörer

 

Figur 1.1 Nätoperatörer och mobiloperatörer på den svenska 3G-
marknaden 
Källa: Egen figur 

Dessa sambolag avser inte bara dela på investeringskostnaderna och 
ansvaret för att bygga upp det infrastrukturella 3G-nätet i Sverige utan 
kommer även att sköta driften av nätet. Det innebär att Svenska UMTS-
Nät och 3GIS som nätoperatörer kommer att sälja kapacitet till 
mobiloperatörerna. Samtidigt som parterna samarbetar som 
nätoperatörer kommer de att konkurrera på tjänstemarknaden som 
mobiloperatörer.  

Även om det i denna situation finns klara motiv till och fördelar med att 
samarbeta konkurrenter emellan undrar vi varför just dessa två joint 
ventures formades. Varför har de interorganisatoriska samarbetena formats 
just så här och vilka bakomliggande orsaker kan beskriva detta? Valet av 
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partner kommer, enligt Geringer (1988), inte bara ha en stor inverkan på 
prestationerna i ett joint venture, utan är historiskt sett även kantade 
med problem. Utifrån detta är det av stor vikt att de inbegripna 
risktagarna, såsom inkluderade partners, konkurrenter, kunder och 
statliga intressenter försöker utveckla en förståelse för mekanismerna 
som styr valet av partner och hur detta kommer att påverka 
prestationerna av de bildade joint ventures. 

1.3 Syfte 

Att skapa förståelse avseende faktorer som ligger bakom valen av 
samarbetspartners vid bildandet av de joint ventures som ska bygga upp 
det framtida svenska 3G-nätet. 

1.4 Avgränsningar 

Aktörerna som behandlas i denna uppsats samarbetar som nätoperatörer 
och konkurrerar som mobiloperatörer, ett förhållande som i litteraturen 
betecknas som co-opetition6. Co-opetition kommer dock inte behandlas 
vidare i denna uppsats. Detta då co-opetition som undersökningsområde 
inte explicit bidrar till att svara på de problemformuleringar och syfte 
som vi ställer upp.  

                                           

6 Co-opetition är ett begrepp som ligger nära nätverksteorin och har skapats av Nalebuff och 
Brandenburger (1996). Begreppet grundas på antagandet om att samverkan och konkurrens är två lika 
väsentliga faktorer när det kommer till affärsrelationer. Samarbetet omfattar skapandet av själva 
marknaden och konkurrens uppstår när det gäller att dela densamma. (Nalebuff & Brandenburger, 
1996) Marknadsaktörerna samarbetar när det gäller att bygga upp marknadsstrukturen, exempelvis 
utbyggnaden av 3G-nätet, men konkurrerar när det gäller att dela upp den. 
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1.5 Disposition 

2. Metod

4. Empiri 

5. Analys

1. Inledning

6. Slutsatser

I kapitel 1, Inledning, introduceras läsaren till ämnesområdet för uppsatsen. Här 
presenteras även syftet och den angränsande problemdiskussionen, liksom 
avgränsningar som varit relevanta under arbetet. 

Kapitel 2, Metod, gör läsaren uppmärksam på vårt tillvägagångssätt och vårt 
vetenskapliga förhållningssätt. Detta kapitel är viktigt att förstå och bedöma 
trovärdigheten i våra resultat, samt för att förstå de metodologiska val vi gjort 
under arbetets gång. 

3. Referensram 

Kapitlen 3 och 4, Referensram och Empriska data presenterar dels de teorier som vi 
valt att använda oss av, dels den primärdata som samlats in under arbetets gång. 
Teorierna har valts ut på grundvalar av litteraturstudier och diskussioner med 
personer insatta i vårt undersökningsområde. Referensramen innehåller även den 
modell vi valt att skapa utifrån de presenterade teorierna och utgör ett strukturellt 
hjälpmedel för den senare analysen. Primärdatan, empirin, utgörs huvudsakligen 
av den information som framkommit under de intervjuer som utförts. 

I kapitel 5, Analys, knyts teori och empiri samman. I detta kapitel analyseras våra 
empiriska data med hjälp av den utifrån teorin skapade modellen som 
presenterades i kapitel 3 (Referensram). 

Det avslutande kapitlet 6, Slutsatser, sammanfattar de i analysen framkomna 
resultaten. Det är i slutsatserna resultaten som erhållits i uppsatsen presenteras. 
Kapitlet avslutas med att vi ger förslag på fler i vår mening intressanta 
undersökningsområden vi kommit i kontakt med under arbetet med uppsatsen. 

 

Figur 1.2 Uppsatsens disposition 
Källa: Egen figur 



Kapitel 2 - Metod 

 7

2 METOD 
 

 

 

 

 

2.1 Bakgrund till ämnesval 

Vår förhoppning är att denna uppsats ska kunna ge intressenter både 
från den akademiska världen och från näringslivet en bättre inblick i 
alliansbildningen på den svenska 3G-nätmarknaden. De bakomliggande 
tankegångarna har hos oss främst kretsat kring intresset av att studera 
hur strukturen i interorganisatoriska samarbeten på en i detta fall 
framväxande marknad, driven av teknologiska innovationer, kan förstås. 
Anledningen till varför just 3G-nätmarknaden valdes var dels den 
uppmärksamhet denna fått i samband med licenstilldelningen tidigare, 
dels det stora genomslag 3G förväntas få i det svenska samhället där 
mobilanvändandet är utbrett och telekombranschen är av betydande vikt 
för svensk ekonomi.  

I det följande kommer vi att beskriva den mer vetenskapsteoretiska 
utgångspunkten vi har. Ambitionen är inte att göra detta avsnitt till 
någon generaliserande ”metodhandbok”, utan snarare att utifrån 
vetenskapliga begrepp och ramverk förklara varför vi gått just den 
vägen vi valt att göra och ingen annan. Frågor vi ställt oss innan och 
under arbetets gång och som präglat de vetenskapliga metodvalen har 
varit sådana som: vilken typ av studie är mest lämpad för just vår 
problemställning?; hur ska datainsamlingen gå till?; och hur ska vi kunna 
uppnå tillförlitlighet och trovärdighet i svaren? En annan viktig faktor att 
vara medveten om är var vi själva står som betraktare på den 
vetenskapliga kartan. Självkännedom är en nödvändighet för att kunna 
bedöma svar och resultat. Samtidigt är detta viktigt för att kunna 
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förutsäga och förklara varför vi själva betraktar det vi studerar just på 
det sätt vi gör. Detta kommer att diskuteras i följande avsnitt som 
handlar om den vetenskapliga ”verklighetsbild” som vi författare anser 
oss ha. 

2.2 Vår vetenskapliga verklighetsbild 

Vid undersökningar som innefattar individer och sociala konstruktioner, 
(som till exempel företag eller marknader) anser vi att det är naivt att 
anta att objektiva och generaliserande resultat, vilka kännetecknar 
naturvetenskaperna, kan uppnås. Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul 
(1999), har vi alla vårt eget sätt att se på tillvaron, ett perspektiv. Om vi 
accepterar antagandet att verkligheten är en social konstruktion, det vill 
säga något som skapats och skapas av människor och som uppfattas av 
människor blir ”verkligheten” beroende av vem som studerar den. Vi 
anser därför att det är viktigt att vara medveten om att vår förförståelse 
och våra preferenser medvetet eller omedvetet kommer att påverka 
utformningen och genomförande av denna uppsats.  

I boken The Structure of Scientific Revolutions presenterade Thomas Kuhn 
1962 för första gången paradigmteorin. Ett paradigm är ett allmänt 
erkänt vetenskapligt ramverk som under en tid ger en grupp forskare 
klart definierade problem och legitima problemlösningar. Sådana 
forskningsresultat presenteras idag i vetenskapliga läroböcker. 
Läroböckerna framställer kärnan i den erkända teorin och visar hur den 
kan användas. Dessa böcker ger upphov till sammanhängande 
vetenskapliga forskningstraditioner. Genom studier av ett konkret 
vetenskapligt paradigm förbereds vi som studenter för medlemskap i det 
forskarsamhälle som vi senare ska arbeta inom. Det är också i detta 
samhälle vi möter människor som lärt sig grunderna inom disciplinen 
från samma paradigm vilka alla är förpliktade av samma regler och 
normer för vetenskapligt arbete. Ett gemensamt paradigm styr 
forskningen och skapar en grundläggande enighet inom 
forskarsamhället. Paradigmet talar om för oss vad verkligheten är 
(ontologi), vilka frågor som kan ställas och vilka metoder som är legitima 
att använda sig av för att erhålla svar. (Gilje & Grimen, 1992) I detta läge 
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är det därför relevant att ställa sig frågan var vi befinner oss i för 
paradigm?  

Enligt Samuelson (1999), är företagsekonomin heterogen och inrymmer 
frågeställningar som har släktskap både med naturvetenskaper och med 
samhällsvetenskaper. Det är därför naturligt att disciplinen i sig rymmer 
olika metodologier, paradigm och vetenskapliga förhållningssätt. 
Allmänt betraktat leder ett naturvetenskapligt synsätt till en positivistisk, 
explanatorisk och kvantitativ metodsyn (Samuelson, 1999). Exempel på 
detta är det analytiska synsättet och systemsynsättet. Ett 
samhällsvetenskapligt synsätt kompletterar denna metodsyn med olika 
förstående (hermeneutiska) och kritiska synsätt som till exempel 
aktörssynsättet (Arbnor & Bjerke, 1994). Oftast görs en skillnad mellan 
följande alternativa, ontologiska antaganden (Samuelson, 1999): 

1. Det finns en verklighet som kan beskrivas – realism (kallas även 
rationalism) 

2. Det finns ingen objektiv verklighet utan alla beskrivningar är 
betingade av observatörernas egna erfarenheter, värderingar och 
antaganden – idealism (kallas även fenomenologisk syn) 

Med utgångspunkt i den tidigare diskussionen anser vi att vi ligger 
närmare det senare alternativet än det förra. 

Vad får då detta för konsekvenser för denna uppsats? Om det som 
tidigare nämnts är våra erfarenheter och preferenser, våra ideal och 
värderingar som påverkar hur vi betraktar verkligheten, är det också 
detta som styr metodval och arbetssätt? Eller för att gå ännu ett steg 
längre. Är det vår mer hermeneutiska och idealistiska verklighetssyn 
som påverkat oss i valet av undersökningsområde? Föll mer kvantitativa 
undersökningsalternativ, mer präglad av en realistisk och positivistisk 
verklighetssyn bort redan från början? Vi tror att det i högsta grad är på 
det viset. Betraktat utifrån ett ontologiskt perspektiv, tycker vi oss se hur 
vår bild av just verkligheten präglat både vårt syfte och den 
problemställning som presenterades i det inledande kapitlet. Det är 
därför vår förhoppning att denna vetenskapsteoretiska bakgrund kan ge 
ännu ett perspektiv på vårt val av ämne och problemområde. 
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2.3 Undersökningsansats och val av metodik 

Med utgångspunkt i det studerade ämnesområdet är det berättigat att 
ställa sig frågan om vilken undersökningsmetodik som kommer att ge de 
mest trovärdiga och bästa resultaten. Med bakgrund i uppsatsens syfte, 
den förstående roll vi som författare har inför denna uppgift med 
ambitionen att skapa förståelse för fenomenet som studeras anser vi att 
den mest lämpade ansatsen inför problemet vi står inför att lösa är en 
fallstudieliknande ansats. 

Fallstudien är inriktad på detaljerade och ofta djupgående beskrivningar 
och analyser av enskilda fall. Ett fall kan vara en individ, en organisation 
eller en situation. Även ett flertal fall kan studeras, exempelvis flera 
företag. (Patel & Davidsson, 1994) För att kunna förstå orsakerna och 
analysera motiven bakom de joint ventures som skapats på 3G-
marknaden krävs beskrivningar och studier av de enskilda företagen 
inblandade liksom relationerna dem emellan. Enligt Bell (1995), innebär 
en fallstudie mer än enbart en beskrivning eller berättelse om en 
händelse eller ett tillstånd. Den behandlar även samspelet mellan olika 
faktorer i en viss situation och den insamlingsmetod som passar 
uppgiften väljs. Det positiva med fallstudiemetoden är att den gör det 
möjligt för forskaren att koncentrera sig på en speciell händelse eller 
företeelse och försöka få fram de faktorer som inverkar på företeelsen i 
fråga. Dessa processer kan bli dolda i en surveyundersökning, men ändå 
vara avgörande för hur ett system eller en organisation fungerar. (Bell, 
1995) Detta är också den främsta orsaken till varför vi betraktar 
fallstudien som den mest lämpade ansatsen för vår undersökning.  

I samband med att den vetenskapliga undersökningsansatsen diskuteras 
är det också lämpligt att bestämma sig för vilken typ av metod som är 
lämplig för att samla in data. I vårt fall motiverar valet av 
problemområde samt den fallstudieliknande ansatsen även 
användningen av kvalitativ metod. Kvalitativ metod innebär låg 
formaliseringsgrad och metoden har i första hand ett förstående syfte. 
Den syftar inte till att pröva generell giltighet. Istället blir det centrala att 
samla in information för att få en djupare förståelse av det som 
undersöks och tanken är att kunna beskriva helheten av det 
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sammanhang som undersökningsenheten finns i. Kännetecknande för 
metoden är också närheten till undersökningsobjektet. (Holme & 
Solvang, 1991)  

2.4 Datainsamling och bearbetning 

Axelsson et al (2000) pekar ut fyra olika tekniker för datainsamling vid 
kvalitativa studier: direkt observation, deltagande observation, 
intervjuer och studier av dokumentation. I detta arbete har enbart de två 
sistnämnda teknikerna använts. Direkt observation och deltagande 
observation har ej varit aktuellt då dessa två tekniker kräver att den 
observerande är på plats och det har utifrån utredningsuppdragets 
utformning inte varit möjligt. Istället har intervjuer och studier av 
sekundärdata nyttjats som informationskällor under arbetets gång. 
Nedan beskrivs mer i detalj hur de båda metoderna kvalitativ intervju 
och litteraturstudier har använts. Den huvudsakliga insamlingen av 
information kan med stöd av ovanstående resonemang delas upp i två 
moment; insamlande av primärdata i form av intervjuer och finna 
relevanta sekundärdata i form av lämplig dokumentation. 

2.4.1 Primärdata – Intervjuer 
Primärdata är information som samlas in för den aktuella utredningen 
och inkluderar intervjuer (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999). Den 
kvalitativa intervjun innebär att forskaren försöker koncentrera intervjun 
kring några få, men betydelsefulla, frågor (Eneroth, 1994). Vi har 
fokuserat intervjuerna kring ett antal kärnfrågor, kring vilka en flexibel 
och ostrukturerad diskussion förts där tonvikten ligger på 
intervjupersonernas subjektiva verklighet. Kärnfrågorna återfinns i 
Appendix I.  

Arbetet med att sammanställa intervjufrågorna är ett avgörande moment 
i arbetet med att göra en lyckad intervju. Vår målsättning, som 
rekommenderas av Kvale (1997), har varit att uppmuntra spontana, 
istället för mer spekulativa, beskrivningar av problemområdet. Av 
denna anledning har vi i så stor utsträckning som möjligt sökt formulera 
frågor som är beskrivande, men ändå koncisa, samtidigt som ledande 
frågor har försökt undvikas.  
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Vi har genomfört sammanlagt sju stycken intervjuer, varav sex stycken 
med externa experter och en med en av nätoperatörerna. Tack vare ett 
stort intresse för de problemfrågor vi behandlar har det inte varit svårt 
att hitta intresserade externa personer att intervjua. Det har däremot 
varit svårt att få intervjua de som var direkt involverade i 
urvalsprocessen, nämligen högt uppsatta personer hos licentiaterna och 
Telia. Detta och dess betydelse för uppsatsen diskuteras mer i avsnittet 
om validitet.  

De sju intervjupersonerna valdes ut för att få en så rättvis och objektiv 
bild av problemområdet som möjligt. Vi har sökt personer som själva 
varit aktiva i ansökningsprocessen av 3G-licenser och som jobbat mycket 
nära de aktuella aktörerna. Vidare har vi intervjuat en person med 
mycket god insikt i aktörernas internationella engagemang. Den intervju 
vi gjorde med nätoperatören gav ett internt perspektiv på 
problemområdet. Denna person benämns branschkännare. 

Tre intervjuer har genomförts med konsulter, två så kallade 
branschkännare intervjuades, en journalist samt en branschanalytiker 
intervjuades. Efter önskemål om anonymitet är detta också 
benämningarna som kommer att användas i empirin när vi refererar till 
de intervjuade personerna. 

Intervjuerna har, med intervjupersonernas tillåtelse, i samtliga fall utom 
ett spelats in för att senare sammanställas skriftligt. Undantaget berodde 
på att det i ett fall rörde sig om en telefonintervju, för vilken vi inte hade 
möjlighet att göra en inspelning. Inspelningarna har varit ett bra stöd och 
möjliggjort citering av intervjupersonerna. Resterande intervjuer 
genomfördes personligen. 

2.4.2 Sekundärdata  
Sekundärdata är information som redan publicerats eller dokumenterats 
och omfattar bl.a. läroböcker, tidskrifter, rapporter, artiklar och material 
publicerat på Internet. Denna information har framför allt använts i två 
faser av vårt utredningsarbete. Dels inledningsvis, för att skapa 
förståelse och ge bakgrund till de problem som formulerats, dels när vi 
skapat referensramen. Vi har försökt välja ut passande sekundär data 
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som är aktuell och framför allt tillförlitlig. Just tillförlitligheten är mycket 
viktig när, som i vårt fall, mycket av den aktuella 
sekundärinformationen finns tillgänglig på Internet. Vi har försökt 
behandla all sådan information kritiskt. 

2.4.3 Bearbetning av data 
Allt som skrivs är inte sant och det som är sant ger inte alltid hela 
sanningen. Fakta vävs ofta ihop med värderingar, vilket innebär att all 
information måste bedömas för att urskilja dess sanningsvärde (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul, 1999). All information i denna uppsats har således 
först bedömts och tolkats av oss, innan den bearbetats och 
dokumenterats. Ett kritiskt förhållningssätt kan dock minska risken för 
felaktiga bedömningar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999).  

En annan viktig aspekt är risken för att bearbetningsfel uppstår. Detta 
innebär att data bearbetas på ett sådant sätt att felaktiga slutsatser dras. 
Då uppsatsen bygger på tolkningar av kvalitativa data föreligger en viss 
risk för att fel av denna typ ska uppstå. Denna risk har vi försökt 
minimera genom att bearbetningen skett i flera olika steg med en iterativ 

ansats. 

2.4.4 Validitet 
Validitet belyser huruvida uppsatsen verkligen svarar på det den syftar 
till. Analys och slutsats måste därför motsvara det som efterfrågas i 
syftet och de frågor som ställts upp. (Kvale, 1997) Ända sedan syftet 
formulerades har det varit vår avsikt och förhoppning att genomföra 
intervjuer med såväl interna som externa intressenter. Av särskilt 
intresse är naturligtvis de företag som behandlas direkt i vår 
undersökning; Hi3G, Europolitan, Orange, Telia och Tele2 som grundare 
av de två nätoperatörerna 3GIS och Svenska UMTS-Nät. Men, med 
undantag för en av nätoperatörerna har vi tyvärr inte kunnat förmå 
dessa företag och dess representanter att ställa upp på intervjuer. Trots 
idog kontakt med ansvariga personer på respektive bolag, har de valt att 
avböja intervjuer. Möjligheten att sekretessbelägga uppsatsen har inte 
ökat deras samarbetsvilja. Det finns två huvudsakliga anledningar till 
detta.  
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Den information som krävs för att intervjupersonen ska kunna svara på 
våra frågor är ofta konkurrenskänslig och konfidentiell information som 
inte lämpar sig för externa intressenter eller konkurrenter. Samtidigt är 
hela den svenska 3G-branschen mitt uppe i en expansiv och dynamiska 
fas där viktiga kontrakt och samarbeten sluts nästan dagligen och ingen 
part vågar riskera ett rykte som vidspråkig.  

Utifrån detta har vi genom ovanstående tillvägagångssätt avseende 
urval och insamling av primärdata försökt sprida insamlingen till att 
avse ett brett spektrum av olika externa experter. Genom att sprida 
insamlingen över flera olika typer av intressenter gör vi bedömningen att 
vi erhållit en bred och nyanserad bild som ger god insikt i de verkliga 
förhållandena och bakomliggande faktorerna till alliansbildningarna. Vi 
har även intervjuat personer lokaliserade både innanför och utanför 
Sveriges gränser, nyckelpersoner med nära anknytning till företagen 
direkt involverade i samarbetena samt en central person inom ett av 
nätbolagen.  

2.4.5 Metodkritik 
Alla metoder har svagheter och i detta avsnitt försöker vi göra läsaren 
uppmärksam på möjliga svagheter och brister i denna uppsats.  

Vid muntliga intervjuer finns alltid risken att intervjuaren låter sig 
präglas av situationen och därför bedömer svar och styr intervjun 
subjektivt. Risken är påtaglig om samma person eller personer utför 
samtliga intervjuer. (Kvale, 1997) Eftersom samtliga intervjuer utförts av 
oss båda är vi medvetna om denna risk. Denna risk är dock svår att 
förebygga eftersom subjektiva bedömningar sällan är medvetna.  

Vid intervjuer av den karaktär vi utfört är det också viktigt att vara 
medveten om att svaren kanske inte alltid är heltäckande och att många 
aspekter av det som diskuteras inte uppmärksammas på grund av 
tidsbrist vid intervjutillfället eller av andra anledningar. Detta måste vi 
som författare ha i åtanke vid analys, eftersom aspekter som egentligen 
finns i de företag som analyseras kanske inte identifierats och på så vis 
påverkar utfallet av analysen och slutsatserna. 
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Vi har gjort ett urval av den litteratur vi ansett vara rimlig och väsentlig 
för undersökningen av vårt problemområde. Däremot finns det alltid en 
risk att vi förbisett modeller eller teorier som kunnat bidra vidare till vårt 
arbete. Många gånger är också teorier och modeller konstruerade för att 
appliceras på en viss typ av fenomen, som till exempel företag av en viss 
storlek. Huruvida modellerna eller teorierna som använts i denna 
uppsats är applicerbara på just den typ av företag som är aktuella i 
denna uppsats går enbart till viss grad att bekräfta.  

2.4.6 Källkritik 
För att bedöma källor kan forskaren använda sig av s.k. källkritiska 
kriterier. De tre viktigaste är samtidskrav, tendenskritik och 
beroendekritik. Samtidskravet innebär att redovisning av data ska ske i 
anslutning till insamlingstillfället. Tendenskritik används för att skärskåda 
vilket eget intresse uppgiftslämnaren har och beroendekritik innebär att 
kontroll genomförs för att undersöka huruvida flera källor återger 
information som härstammar från samma originalkälla. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1999) 

Samtidskravet 
Vi har sökt uppfylla samtidskravet genom att i första hand studera källor 
som är daterade så sent som möjligt. Vad intervjuerna beträffar har 
samtliga intervjuer utförts under det pågående arbetet, varför dessa bör 
kunna betraktas som samtida. 

Tendenskritik 
Eftersom vi intervjuat personer med egna intressen för det studerade 
området är det extra viktigt att vara medveten om den risk för subjektiva 
svar som föreligger. I alla sammanhang när källan har ett egenintresse i 
kärnfrågan, samtidigt som denne har omfattande kunskaper om ämnet i 
fråga föreligger en risk i att förvrängda svar erhålls. 

Beroendekritik 
Beroendekritik avser huruvida källorna är beroende av varandra. 
Genom att studera källornas ursprung kan denna risk minimeras. 
Beroendekritik kan också förekomma vid muntliga källor. I vårt fall 
omfattar eventuell beroendekritik främst skriftliga källor som bygger på 
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eller refererar till varandra. I sådana fall har vi sökt den ursprungliga 
källan istället för källor som hänvisar till denna. 
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3 REFERENSRAM 
 

 

 

 

 

3.1 Inledande diskussion kring teorival 

Beträffande de teorier vi valt att använda oss av för att besvara syftet i 
denna uppsats har vi utgått från två olika huvudresonemang. Det ena 
resonemanget innefattar förståelsen av det fenomen vi studerar, det vill 
säga interorganisatoriska samarbeten och ur ett mer begränsat synsätt 
strategiska allianser. Det andra resonemanget avser kärnan i vårt 
undersökningsområde, det vill säga valet av partner inför ett strategiskt 
samarbete, i vårt fall ett joint venture. Utifrån dessa två 
huvudresonemang har vi sedan försökt finna lämpliga teorier som kan 
hjälpa oss att dels förstå det studerade området i en större kontext, dels 
finna lämpliga teorier som ger förståelse för vilka urvalskriterier som 
motiverar två parter till att bilda ett joint venture.  

Vi har funnit att det existerar ett större antal teorier som beskriver 
strategiska allianser, samtidigt som det är svårt att finna teorier som 
beskriver val av partner. Detta trots att vi konsulterat personer som 
aktivt forskar inom vårt undersökningsområde för att vidare minska 
risken för att vi förbisett viktiga modeller och teorier inom vårt 
undersökningsområde. Emellertid, en teori som beskriver valet av 
partner har återfunnits i Geringers (1988) dyadiska mål- och 
partnerrelaterade faktormodell vilken flera andra författare haft sin 
utgångspunkt i vid senare undersökningar. Det är också denna vi 
anammat i denna uppsats. Denna teori har valts på grundvalar av de Wit 
& Meyers (1998) resonemang kring urvalsprocesser och deras beroende 
av marknadsförhållandena och antalet aktörer på marknaden som 
studeras. Vi har även funnit det lämpligt att presentera teori kring 
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människan och organisationen med anledning av att vi anser detta 
förhållningssätt genomsyrar Geringers mål- och partnerrelaterade 
modell. 

3.2 Samarbete, ett bredare perspektiv 

För att kunna förstå joint ventures måste denna relativt avgränsade och 
formella form av samarbete sättas in i ett bredare perspektiv. Vi 
lokaliserar i detta avsnitt joint ventures på den större begreppsmässiga 
kartan över strategiska samarbeten.  

Bengtsson, Holmqvist & Larsson (1998) argumenterar att begreppet 
strategiska allianser kan betraktas som ett mer eller mindre brett 
begrepp. De skiljer på tre nivåer vilka de kallar mycket bred definition, 
bred definition samt smal definition. Snarare än en specifikt avgränsad 
samarbetsform bör strategiska allianser enligt Bengtsson et al (1998) 
betraktas som ett paraplybegrepp för ett antal olika typer av samarbeten 
mellan fristående organisationer. Om de bredaste definitionerna spänner 
från företagsuppköp och fusioner till imaginära organisationer omfattar 
de smalare definitionerna tydligt avgränsade samarbetsformer bundna 
med formella kontrakt eller ägandeskap. 

LÅG 
Företagsupp- 
köp och  
fusioner 

GRAD AV FORMALISERING OCH INTEGRATION 

HÖG
Imaginära 
organisationer 

Industriella 
nätverk 

Formella 
strategiska 
allianser 

Smal definition

Bred definition

Mycket bred definition
 

Figur 3.1 Formaliseringsgrad och integration av strategiska allianser 
Källa: Bengtsson et al, 1998 



Kapitel 3 - Referensram 

 19

En strategisk allians är således inget entydigt fenomen. Definitionerna är 
många, men ofta existerar strategiska allianser i form av exempelvis joint 
ventures, franchises och andra former av samarbeten.  

Bengtsson et al (1998) definierar själva strategiska allianser som ”ett 
interorganisatoriskt medel för att genom samarbete nå strategiska mål”. 
Konkret innebär detta att två eller flera företag går samman kring en 
specifik uppgift för att utbyta resurser och kompetenser, i syfte att uppnå 
någon form av definierat mål. Som bakomliggande huvudsyfte ligger en 
önskan om att genom gemensamma aktiviteter förbättra 
konkurrensförmågan. Bengtsson et al (1998) anser vidare att det finns ett 
flertal olika typer av samarbetsformer som ryms inom denna definition – 
allt från mycket fasta samarbeten där samägande är vanligt och/eller 
kontraktstider är långa, till lösare samarbeten där inget eller lite 
samägande förekommer och samarbetstider är ospecificerade eller korta. 
De formella allians- eller samarbetsstrukturer deras definition inrymmer 
kan delas upp i samarbeten med eller utan delägande. Utan delägande 
finns en hel mängd samarbetsformer i form av långsiktiga 
samarbetskontrakt där olika former av samarbeten regleras genom 
exempelvis licens- och agenturrättigheter. Dessa samarbeten grundas på 
legala kontrakt som har relativt långa löptider där uppsägningar av 
kontrakten måste göras långt i förväg. Samarbetsformer med delägande 
inkluderar joint ventures och franchises.  

Joint ventures ingår i denna definition och beskrivs av Bengtsson et al 
(1998) som en formell typ av strategisk allians, vilken grundas på ett 
delägarskap där två eller flera företag gemensamt bildar ett fristående 
företag som tillsammans ägs av företagen. Oftast ägs det nya företaget 
till lika stora delar av de bildande företagen, men kan även avse 
majoritets- och minoritetsäganden.  

Lorange & Roos (1992) beskriver strategiska allianser utifrån en liknande 
utgångspunkt. Strategiska allianser kan enligt dem innefatta alla från 
relativt lågt förpliktigade typer av kortsiktiga, projektbaserade 
samarbeten till mer fullständiga, långsiktiga och samägda samarbeten. 
En teoretisk utgångspunkt är att betrakta en skala som spänner från 
transaktioner på en öppen marknad till total internalisering (hierarki).  
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Figur 3.2 Strategiska allianser – grad av vertikal integration 
Källa: Lorange & Roos, 1992 

Den vänstra delen av skalan representerar total integration av aktiviteter 
inom en helägd organisation. Mergers & Acquisitions representerar en 
lägre grad av vertikal integration än den helägda dotterorganisationen. 
Delägarskap kan representeras av en ännu lägre grad av integration och 
andra mer eller mindre formella samarbeten är fler steg ner på skalan av 
vertikal integration. I slutet av skalan återfinns den fria marknaden där 
organisationen är fria att utbyta varor och tjänster. (Lorange & Roos, 
1992) 

Lorange & Roos, (1992) betraktar vidare strategiska allianser utifrån det 
värde som skapas inom den strategiska alliansen i fråga. Två extremer 
går att urskilja mellan vilka ett flertal konstellationer kan antas utifrån 
det värde som skapas inom den aktuella strategiska alliansen i fråga. På 
ena kanten finns scenariot där parterna återtar samtliga finansiella och 
personella resurser och outputs som skapas i den strategiska alliansen. 
På andra kanten återfinns scenariot där alla output och resurser hålls 
kvar inom strategiska alliansen själv. Två arketyper inom denna 
dimension är de så kallade projektbaserade joint ventures och de så 
kallade fullskaliga joint ventures. Ett projektbaserat joint venture 
karaktäriseras av att parterna avsätter minimala strategiska resurser i 
ingåendet av ett samarbete för att tillsammans skapa strategiska värden 
genom en gemensam organisation. Ett exempel på ett projektbaserat 
joint venture är när ett joint venture skapas för att ge tillträde till en ny 
marknad. Ett fullskaligt joint venture karaktäriseras istället av att 
parterna avsätter betydande resurser där allt som genereras inom den 
strategiska alliansen bibehålls inom denna. Ett exempel på ett fullskaligt 
joint venture är skapandet av ett helt nytt bolag med en egen strategisk 
existens. (Lorange & Roos, 1992) 
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Gulati (1998) har en mer konkret definition av strategiska allianser där 
han beskriver dessa som ”frivilliga arrangemang mellan företag vilka 
involverar utbyte, delning eller samutveckling av produkter, teknologier eller 
tjänster”. Dessa arrangemang kan existera som ett resultat av otaliga 
motiv eller målsättningar, antagandes ett antal olika former och 
återfinnas inom såväl vertikala som horisontella gränser. Till skillnad 
från Lorange & Roos och Bengtsson et al har Gulati en snävare definition 
av joint ventures, vilken enbart motsvarar en av de två olika typer av 
joint ventures de tidigare nämnda författarna betraktar som joint 
ventures. Gulatis definition av joint ventures inbegriper ”partners vilka 
skapar en ny företagsentitet i vilken de delar ägarskap och vilken till hög grad 
replikerar de hierarkiska kontrollegenskaperna av en organisation”.  

Slutligen, Glaister & Buckley (1997) betraktar strategiska allianser som en 
generisk form av samarbete mellan företag, där joint ventures utgör ett 
specialfall av en strategisk allians där samarbetet cementeras genom 
ägarskap genom eget kapital. Detta benämner de equity joint ventures. I 
motsats till detta står non-equity joint ventures, vilka är ett annat 
specialfall av en strategisk allians, där relationen bygger på ett formellt 
kontrakt. Denna definition av joint ventures bör kunna betraktas i 
enlighet med både Lorange & Roos och Bengtsson et al definitioner av 
joint ventures. Även Gulatis mer snäva definition återfinns hos Glaister 
& Buckley i form av deras så kallade equity joint ventures.  

Utifrån ovanstående resonemang vill vi avsluta denna del med att 
klargöra vår egen ståndpunkt avseende joint ventures. Den typ av joint 
ventures som studeras i denna uppsats betraktar vi, i enlighet med ovan 
nämnda resonemang, som ett specialfall av en strategisk allians, där två 
eller flera bolag går samman och skapar ett nytt, av de bildande bolagen 
fristående bolag där ägarskapet delas lika mellan de inblandade 
parterna. 

3.3 Partnerval för joint ventures 

Detta avsnitt avser presentera teorier som representerar ett antal 
författares syner på partnervalsprocessen i joint ventures. Som 
diskuterades i inledningen av detta kapitel har det varit svårt att finna 
teori som behandlar detta. Emellertid har vi funnit viss teori som vi 
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anser vara relevanta för vårt undersökningsområde. Dessa presenteras i 
denna del. 

de Wit & Meyer (1998) menar att urvalsprocessen för en lämplig partner 
i ett joint venture skiljer sig åt beroende av antalet involverade parter. 
När det handlar om ett fåtal stora partners baseras oftast urvalsprocessen 
på noggranna strategiska överväganden som bl.a. avser att matcha 
kapacitet och resurser, samtidigt som konkurrensförhållanden måste 
beaktas. Det viktigaste är dock att organisatoriska egenskaper som 
styrningssystem, beslutsprocesser, kultur och perspektiv är kompatibla. 
Processen präglas också av en begränsad tillgänglighet eftersom få 
potentiella partners finns att tillgå. Om det är ett nätverk mellan flertalet 
mindre partners måste nätverkets centrala företag däremot agera som en 
utvecklare av ”gemenskapen”. 

Med anledning av de Wit & Meyers (1998) resonemang, är vi av åsikten 
att lämplig teori för vårt undersökningsområde bör omfatta teori som på 
ett lämpligt sätt kan förklara urvalsprocessen i joint venture utifrån ett 
strategiskt perspektiv avseende vad de Wit & Meyer benämner 
kapacitet, resurser, konkurrensförhållanden och kompatibilitet eller 
matchning. Detta särskilt som de påpekar att detta är lämpligt när det 
gäller ett fåtal stora partners som i vårt fall. Samtidigt bör lämplig teori 
innefatta kulturella variabler som perspektiv och beslutsprocesser. 
Utifrån detta har vi funnit en i vår mening lämplig ansats i den mål- och 
partnerrelaterade ansatsen. Denna ansats involverar såväl 
organisatoriska som mer individ-kontra-organisationrelaterade aspekter. 
Med anledning av detta anser vi även att det är lämpligt att även ta vår 
utgångspunkt i teori som förklarar människans roll i organisationen. 
Nedan presenteras först människan och organisationen. Därefter 
presenterar vi Geringers (1988) mål- och partnerrelaterade ansats, vilken 
även innefattar andra författares forskning. 

3.3.1 Människan och organisationen 
Denna del har sin utgångspunkt i Ahrnes (1994) teori om interaktion 
mellan individ och organisation och vi har valt att använda oss av ett 
enklare exempel för att tydliggöra. Det går att hamra en spik antingen 
som privatperson eller som anställd snickare på ett byggföretag. 
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Agerandet sker då utifrån två olika roller. En privatperson som snickrar i 
sitt eget hem agerar för egen räkning och eventuellt för sina närmaste. 
Den anställde snickaren agerar som representant för byggföretaget och 
gör det för annans räkning. Detta företag är anlitat av en kund för att 
utföra ett arbete. Företaget utför sina byggtjänster genom sin snickare 
och eventuellt andra personer.  

När den anställde snickaren hamrar så är det givetvis han som handlar. 
Men samtidigt är det också handlingar som utförs av byggföretaget 
gentemot sin aktuella kund. Snickarens handling är både ”individuell” 
och organisatorisk. Den är dual till sin karaktär. Det är en person som 
handlar men samtidigt är det ett handlande som utförs av 
organisationen. Den anställde handlar som representant för 
organisationen, som utförare av handlingar för organisationens räkning. 

Personer har alltså organisatoriska roller och de utför handlingar i dessa 
roller. När de utför sådana handlingar innebär det handlingar i 
företagets namn. Det går alltså att tala om organisationens handlingar. 
Organisationen utför handlingar genom och med hjälp av sina 
medarbetare men kan inte ʺpå egen handʺ handla. Organisationer måste 
alltid utföra sina handlingar genom sina medlemmar och utifrån detta 
synsätt går det därmed att säga att organisationer har handlingsförmåga. 
(Ahrne & Hedström, 1999) 

På samma sätt som en individs handlande är dualistisk menar Ahrne 
(1994) att alla medlemmar i organisationen agerar utifrån både sina 
individuella och organisationens mål. De har därför dubbel involvering 
– de är organisationens kentaurer. När kongruens saknas mellan 
individens och organisationens mål finns en överhängande risk att 
individen, trots sin roll som organisationens representant handlar i 
enlighet med sina egna personliga mål.  

Utifrån vår utgångspunkt och tolkning kan vi plocka ut det centrala i 
Ahrnes resonemang, teorins och pudelns kärna, som läsaren kan bära 
med sig genom rapporten. Det är att vi måste förstå de individer som 
organisationen består av och deras handlande för att kunna förstå en 
organisations handlande. 
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3.3.2 Den mål- och partnerrelaterade approachen 
Enligt Geringer (1988), har processen kring partnerval i joint ventures 
inte erhållit mycket uppmärksamhet. Generellt har tidigare studier av 
joint ventures karaktäriserats av en total avsaknad av processen kring 
partnerval alternativt har denna tagits för givna. Detta stöds också av 
Glaister & Buckley (1997) som säger att ”trots den tydliga utbredningen av 
joint ventures och flera försök att erbjuda en teoretisk kontext för deras 
uppkomst, har relativt lite forskning hängetts åt den viktiga processen kring 
partnerval vid bildningen av joint ventures”. Även Khalifa & Peterson (1999) 
refererar till detsamma och hävdar att mycket få tidigare studier har 
undersökt val av partner i joint ventures i någon större utsträckning. De 
tidigare studier som granskat detta fenomen har generellt sett skett på en 
alltför aggregerad nivå för att beskriva processen i detalj.  

Geringer (1988) refererar till att tidigare studier avseende val av partner i 
joint ventures generellt kan härledas till tre olika angreppssätt. Dessa 
kan kategoriseras i (1) studier som försökt härleda kriterier för 
partnerval utifrån explicita anledningar till att bilda joint ventures, (2) 
studier som försökt härleda kriterier för partnerval ur karaktäristika hos 
partners som till slut bildat joint ventures och (3) studier som direkt 
granskat kriterier som företag använt sig av. Geringer (1988) hävdar att 
de flesta av dessa tidigare studier lidit av signifikanta metodologiska 
brister, omfattat en smal eller ensidig geografisk marknad eller bransch 
och därmed begränsat användbarheten av dessa resultat.  

Likväl kan valet av partner kritiskt påverka prestationerna i joint 
ventures, såväl strukturen, driften, samt prestationerna i de enskilda 
partnerföretagen såväl som andra företag och organisationer i samma 
eller relaterade branscher. Detta styrks också av Glaister & Buckley 
(1997) som säger att uppmärksamhet bör riktas åt det faktum att när 
förhandlingarna kring ett joint venture inleds, har oftast företagen skilda 
strategiska mål och asymmetriska egenskaper såväl som andra viktiga 
skillnader. Dessa skillnader kommer att påverka förutsättningarna för 
varje företags beslut om att överhuvudtaget samarbeta såväl som valet 
av partner om de väl beslutar sig för att samarbeta. 



Kapitel 3 - Referensram 

 25

Emellertid, enligt Geringer (1988), påvisar tidigare studier en potential 
för att kategorisera övergripande partnervalskriterier i två underordnade 
kategorier av urvalskriterier, nämligen målrelaterade och partnerrelaterade 
urvalskriterier. Det målrelaterade konceptet avser de variabler, materiella 
och immateriella, humana och icke-humana, vilka är relaterade till ett 
joint ventures genomförbarhet oavsett om formen joint venture 
innefattar delägarskap och beslutsfattande. Exempel på sådana variabler 
är patent, finansiering, varumärken, tekniskt utbildad personal samt 
marknadsförings- och distributionssystem. Det partnerorienterade 
konceptet däremot, refererar till variabler, materiella och immateriella, 
humana och icke-humana, vilka är relevanta endast i de fall där ett joint 
venture innefattar delägarskap. Partnerrelaterade kriterier kan innefatta 
variabler som nationell kultur, företagskultur, kompatibilitet och 
förtroende mellan partners och ledningar, samt storlek och struktur.  

Det är inte nödvändigtvis så att parterna har samma motiv för att forma 
ett joint venture. I de fall där motiven för att forma ett joint venture 
skiljer sig mellan parterna, är det rimligt att anta att även de båda 
partnernas urvalskriterier också skiljer sig åt. 

Målrelaterade och partnerrelaterade urvalskriterier 
I det följande väljer vi att presentera ett mindre antal mål- och 
partnerrelaterade urvalskriterier som vi anser vara relevanta för vårt 
eget undersökningsområde.  

Partnerrelaterade urvalskriterier 

Storlek – avser som namnet antyder partnerföretagens respektive storlek 
och i hur hög grad de kompletterar varandra eller är lika stora 

Kompatibilitet mellan ledningarna – avser de båda ledningarnas 
kompatibilitet utifrån både personliga och erfarenhetsmässiga grunder 

Företagskultur & struktur – är en annan dimension av kompatibilitet och 
avser denna utifrån ett företagskulturellt och strukturellt perspektiv 

Tidigare samarbeten – återspeglar i hur hög grad tidigare samarbeten 
mellan parterna emellan påverkar valet av ett nytt joint venture 
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Rykte – avser hur partnerföretaget upplevs av de övriga aktörerna på 
marknaden och vilket anseende de har bland andra företag de 
samarbetat med eller har kopplingar till 

Målrelaterade urvalskriterier 

Finansiering – återspeglar den tillgång till finansiering som 
partnerföretagen är beredd att tillföra ett joint venture 

Licenser, patent eller andra upphovsrättsliga kunskaper – avser om någon av 
parterna besitter något specifikt patent, någon licens eller annat 
avgörande dokument eller rättighet som är av vikt för ett joint venture 

Realkapital – avser som namnet antyder vilka reella tillgångar som 
partnerföretagen är beredda att ge ett joint venture tillgång till 

Geringer (1988) konstaterar att partnervalprocessen på ledningsnivå 
generellt innefattade inte enbart tekniska och funktionella aspekter, utan 
även mer subjektiva aspekter som utvärderingar av individer, kulturer 
och företagsstrategier och mål. Vidare påvisar Geringers undersökning 
relevansen av att skilja på mål- och partnerrelaterade urvalskriterier. 
Utgångspunkten Geringers studie påvisar finns i de målrelaterade 
urvalskriterierna som främst beskriver urvalet av möjliga partners 
utifrån syftet med ett aktuellt joint venture och sker inledningsvis i 
processen. Därefter överförs fokus på de partnerrelaterade 
urvalskriterierna som är mer avgörande för urvalet av en specifik 
partner. Geringer antyder att det i detta avseende går att betrakta 
urvalsprocessen i två steg. Emellertid, Geringer lägger även till en 
implikation om att de partnerrelaterade dimensionerna även i en rad fall 
förhöll sig så att de partnerrelaterade urvalskriterierna dikterade 
villkoren för vilka partners som ansågs uppfylla de målrelaterade 
urvalskriterierna. 

Glaister & Buckleys (1997) studie bekräftar Geringers undersökning i det 
avseende att det är av vikt att skilja på mål- och partnerrelaterade 
urvalskriterier. Glaister & Buckley konstaterar även att de mål- och 
partnerrelaterade urvalskriterierna ofta överlappar varandra, varför en 
mer fundamental approach för att skilja dessa två typer åt är önskvärd. 
Slutligen, Al-Khalifa & Peterson (1999) bekräftar tidigare undersökning 



Kapitel 3 - Referensram 

 27

och poängterar skillnaden mellan motiven för att bilda ett joint venture 
och processen för att välja ut en lämplig partner. En viktig poäng 
Glaister & Buckleys undersökning påvisar är att tre av fyra 
huvudfaktorer är partnerrelaterade och endast en målrelaterad. Detta 
konstaterande ger en antydan om att även om de målrelaterade 
urvalskriterierna är dominerande vid beslutet att ingå ett joint venture, 
är det de partnerrelaterade urvalskriterierna som bestämmer vilken 
partner som är optimal för ändamålet. 

I figur 3.3 nedan illustreras hur partnervalskriterierna kategoriseras in i 
mål- och partnerrelaterade urvalskriterier. 

 Joint Venture

Målrelaterade 
urvalskriterier

Partner-
relaterade 

urvalskriterier

 Finansiering 
 Licenser 
 Realkapital 

 Storlek 
 Kompatibilitet
 Kultur & 
struktur 
 Tidigare 
samarbeten 
 Rykte 

Partnervalskriterier

 

Figur 3.3 Mål- och partnerrelaterade urvalskriterier för partnerval i 
joint ventures 
Källa: Egen figur 

Al-Khalifa & Peterson (1999) argumenterar vidare att 
branschkaraktäristika är viktigare än relationerna mellan parterna 
avseende huruvida ett joint venture lyckas eller inte. Företag involverade 
i joint ventures ska enligt denna tes huvudsakligen koncentrera sig på 
vad som krävs för att ett joint venture ska slutföras effektivt. 
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Om en rad undersökningar betonat viken av en kompletterande partner, 
har ett antal andra undersökningar istället fokuserat på vikten av 
urvalskriterierna. Variationer i viktningen av dessa urvalskriterier verkar 
vara relaterade till specifika konkurrensmässiga omständigheter kring 
joint ventures. Den relativa vikten av urvalskriterier kan även betraktas 
utifrån en contingency-approach7, där inte bara variabler knutna till den 
strategiska kontext ett joint venture, liksom de bildande företagen verkar 
i, utan även från individuell företagshistorik och kulturer av parterna i 
fråga. Al-Khalifa & Peterson argumenterar dock att denna approach ej 
granskats på ett tillräckligt effektivt sätt i tidigare undersökningar, varför 
de istället motiverar den mål- och partnerrelaterade ansatsen för att 
beskriva urvalskriterier i joint ventures.  

Vi vill uppmärksamma två punkter i ovanstående diskussion som båda 
har betydelse för vår egen undersökning. Den första är att samtliga tre 
undersökningar nämnda ovan mer eller mindre fokuserat på 
internationella joint ventures där minst en av de deltagande parterna i de 
undersökta joint ventures haft verksamheten i ett annat land än det 
andra partnerföretaget. Huruvida detta är fallet i vår undersökning går 
det naturligtvis att ifrågasätta. Å ena sidan är både Orange och 
Hutchison  Whampoa (ena parten av Hi3G) utländska aktörer, ej tidigare 
explicit verksamma på den svenska marknaden. Å andra sidan är 
samtliga bolag som deltar i de båda joint ventures vi undersöker svenska 
i den bemärkelsen att de ur ett samarbetsperspektiv verkar inom 
Sveriges gränser. Med detta menar vi att de bakomliggande bolagen 
existerar i Sverige för att bedriva verksamhet på den svenska 
marknaden. Således är de två joint ventures som bildats även de 
”svenska”. Konsekvensen blir att flera av de ovan påvisade signifikanta 
faktorerna inte utan anpassning eller användning i ett bredare 
perspektiv kan appliceras på vårt undersökningsområde. Vi vill ändå 
hävda att detta icke desto mindre motiverar relevansen av att använda 
oss av dessa tre studier och anser att detta inte bör medföra några 
implikationer för uppsatsens trovärdighet.  

                                           

7 En contingency-approach innebär att ett fenomen studeras utifrån en rad olika aspekter som ständigt 
ifrågasätts och uppdateras 
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Den andra punkten är att samtliga tre studier använder sig av en 
hypotetisk-deduktiv metod. Detta innebär att de formulerat hypoteser 
som de sedan kvantitativt testat mot ”verkligheten”. I sina försök att 
testa dessa hypoteser har även ett flertal variabler medtagits som i 
efterhand inte visat sig vara statistiskt signifikanta utifrån den 
avgränsade verklighet de studerat. Vi har istället tagit oss friheten att 
enbart välja ut de urvalskriterier vi betraktat som relevanta för 
undersökningen. Viktigt att poängtera i detta sammanhang är att vår 
undersökning inte syftar till att sätta upp en eller flera hypoteser för att 
sedan pröva mot verkligheten. Istället har vi som tidigare nämnts i 
föregående kapitel valt en kvalitativ ansats och använder den mål- och 
partnerrelaterade ansatsen för att försöka förstå och finna orsakerna till 
valen av partners på den studerade marknaden. 

3.4 Analysmodell 

I detta avsnitt presenteras vår egen analysmodell, vilken vi skapat för att 
underlätta den kommande analysen. Det bör poängteras att 
analysmodellen enbart är ett verktyg vi använder oss av för att 
strukturera och göra teorin mer användbar på våra empiriska data. 
Således ingår inte skapandet av en analysmodell i sig inte som en del av 
syftet eller frågeställningarna. 

Ovan presenterades Geringers (1988) teori kring val av partner i joint 
ventures. Denna kompletterades med ytterligare studier av Glaister & 
Buckley (1997) och Al-Khalifa & Peterson (1999). Med grund i dessa, 
samt med människan och organisationen i åtanke har vi skapat en egen 
analysmodell vilken vi ämnar använda i den kommande analysen 
(kapitel 5). Analysmodellen innehåller både partner- och målrelaterade 
urvalskriterier, där de partnerrelaterade urvalskriterierna är i majoritet. 
Vi har valt att i analysmodellen inte skilja på de partner- och 
målrelaterade. Anledningen till detta är att vi i vårt fall främst är 
intresserade av de övergripande orsakerna och inte betraktar det 
väsentligt att dela in urvalskriterierna utifrån kategoriseringen som 
teorin presenterar oss.  

Vi avser använda analysmodellen på varje företag som ingår i en av de 
två studerande joint ventures som studeras. Utifrån varje företags 
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ståndpunkt analyseras sedan motiven och orsakerna till varför de valde 
att samarbeta med just det partnerföretag de valt utifrån de åtta faktorer 
som analysmodellen innehåller. Graderingen sträcker sig från noll till två 
där noll innebär att ingen eller en mycket liten påverkan på valet av 
partner kan relateras till orsakerna bakom detta. Ett innebär att faktorn i 
fråga varit av betydelse, men inte i så stor utsträckning att det varit 
avgörandet för samarbetet som sådant. Slutligen innebär två att faktorn 
haft en central och avgörande betydelse för valet av partner. 

Matrisen i figur 3.4 nedan visar urvalskriterierna på y-axeln och graden 
av betydelse för valet av partner på x-axeln. I fälten för varje 
kombination av dessa illustreras graden av betydelse för valet av 
partner. 

Storlek beskriver vikten av partnerföretagets relativa storlek till företaget 
som analyseras. Ett relativt betraktat litet företag kan till exempel välja 
en relativt sett stor partner för att få tillgång till dess marknadsinflytande 
eller finansiella tillgångar. Kompatibilitet avser i detta sammanhang 
kompatibiliteten mellan ledningsgrupperna. Ett exempel på detta är 
personkemi, öppenhet och syn på att göra affärer. Företagskultur & 
struktur innefattar huruvida ledningen i det granskade företaget 
betraktar partnerföretagets interna företagskultur eller formella struktur 
som en viktig del i valet av partner. Här kan formalitet och grad av 
centralisering tas som exempel. Tidigare samarbeten innebär som namnet 
antyder huruvida tidigare samarbeten varit avgörande vid val av 
partner. Har tidigare samarbeten företagen emellan existerat kan till 
exempel detta ha påverkat valet av partner i det aktuella joint venture 
som skapats. Vidare avser rykte huruvida partnerföretagets rykte på 
marknaden och i branschkretsar varit av vikt för valet av partner. Kan 
partnerföretaget visa upp en rad tidigare lyckade samarbeten kan detta 
vara ett exempel på en anledning till att det granskade företaget valt just 
detta partnerföretag även i detta sammanhang. Finansiering i detta 
sammanhang avser huruvida de finansiella riktlinjerna eller resurserna 
partnerföretaget erbjuder eller ställer upp med påverkat valet av partner. 
Exempel på detta kan omfatta det affärsmässiga erbjudande 
partnerföretaget ger eller de finansiella resurser partnerföretaget är 
beredda att föra in i ett joint venture. Licenser omfattar huruvida 
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partnerföretaget besitter någon form av licens som det granskade 
företaget är i behov av eller som det joint venture som bildas har nytta 
av. Har partnerföretaget exempelvis ett viktigt patent som krävs för att 
tillverka en eller flera av produkterna som ska tillverkas i ett joint 
venture är detta av central betydelse om det analyserade företaget 
saknar detta patent. Slutligen, tillgång till realkapital avser graden av 
betydelse det realkapital partnerföretaget besitter för val av partner. 
Realkapital kan avse allt från produktionsanläggningar, 
råvarutillgångar, kunskap eller infrastrukturer som partnerföretaget 
besitter och som är av nytta i ett joint venture. 
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Figur 3.4 Analysmodell 
Källa: Egen figur 
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4 EMPIRISKA DATA 
 

 

 

 

 

I detta kapitel presenteras våra empiriska data. En majoritet av den 
empiri vi inhämtat är information som framkommit under de intervjuer 
vi genomfört, men även sekundär empirisk information från redan 
publicerade källor finns med. Denna, sekundära information hänvisas 
med källa. All information som framkommit under de intervjuer som 
genomförts har sin grund i den intervjuguide som återfinns i Appendix 
I.  

Informationen har strukturerats i fyra delar. Den första delen ger en kort 
beskrivning av företagen som är involverade i de studerade 
samarbetena, samt dess ägare.  

I den andra delen kommer vi att beskriva händelseförloppet och vad 
som hände under december och januari månad 2000/2001. Kritiskt 
betraktat är det kanske berättigat att ifrågasätta att vi presenterar empiri 
som inte direkt svarar på arbetets problemformulering. Emellertid, vi 
anser oss ha bra belägg för detta. En stor utmaning under denna uppsats 
har varit att förstå och kartlägga de händelser som föregick 
offentliggörandet av de två samarbetena 3GIS och Svenska UMTS-Nät. 
Som läsaren kommer att upptäcka i analysen, går svaret på vår 
problemformulering och därigenom uppsatsens syfte till stor del att 
finna i dessa händelser. I vårt fall är det inte möjligt att isolera ett antal 
fenomen som svarar på vår frågeställning utan att denna sätts in i dess 
kontext. Det är därför viktigt att vi skapar förståelse för läsaren om vad 
som egentligen hände innan samarbetena var ett faktum. 
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Den tredje delen avser att beskriva varför Telia och Tele2 valde att 
samarbeta. Slutligen behandlar den fjärde och sista delen varför 
Europolitan och Hi3G valt att samarbeta, samt varför Orange inte ännu 
formellt är medlem i 3GIS. Kapitlet avslutas med en kort 
sammanfattning kring huruvida de intervjuade personerna anser att 
samarbetena är grundade på rationella, ekonomiska beslut. Läsaren bör 
uppmärksamma att vi genom de två delarna som förklarar Telia och 
Tele2, samt Europolitan och Hi3G även presenterat förklaringar 
intervjupersonerna gett till varför företagen inte grupperat sig 
annorlunda, exempelvis varför Tele2 och Hi3G inte valde att samarbeta.  

Förklaringarna presenteras som mer eller mindre fria beskrivningar. 
Dock har de tankegångar kring möjliga orsaker som återfinns i 
intervjuguiden legat som grund och hjälpt oss att strukturera 
informationen som erhållits från de intervjuade personerna. Dessa 
tankegångar omfattar till exempel tidigare och framtida samarbeten, 
personliga eller politiska intressen, samt kulturella och strukturella 
aspekter för att nämna några. Dessa tankegångar är i sin tur grundade på 
den teori vi utgått från när vi formulerade intervjuguiden och återfinns i 
föregående kapitel.  

4.1 Presentation av företagen 

I detta avsnitt presenteras de företag som är relevanta för vår uppsats. 
Dessa innefattar dels de två joint venture-företagen (3G Infrastructure 
Services och Svenska UMTS-Nät), de bolag som bildat dessa joint 
ventures (Europolitan, Hi3G, Tele2 och Telia), samt Orange som också 
tilldelades en licens. 

3G Infrastructure Services (3GIS) 
3GIS är ett av de två bolag som bildats för att bygga det svenska 3G-
nätet. Bolaget är ett joint venture mellan Europolitan och Hi3G8. 

                                           

8 http://www.3gis.net/ 
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Svenska UMTS-Nät 
Svenska UMTS-Nät är det andra bolaget som bildats i syfte att bygga det 
svenska 3G-nätet. Detta bolag är ett joint venture mellan Tele2 och Telia9. 

Europolitan 
Europolitan är en av de befintliga mobil- och nätoperatörerna i Sverige. 
Företaget äger ett av det svenska GSM-nätet som finns idag och är 
verksamma som mobiloperatörer på den svenska marknaden. 
Europolitan ägs av det brittiska telekombolaget Vodafone. Vodafone är 
den största mobiloperatören i världen och finns representerade i 28 
länder med över 100 000 medarbetare globalt10. 

Hi3G 
Hi3G är ett nybildat bolag i samband med 3G-lanseringen i Sverige och 
har tilldelats en av de licenser som berättigar ägaren att bygga och driva 
ett 3G-nät i Sverige. Hi3G ägs av det svenska investmentbolaget Investor 
(40%) och det Hong-Kong-baserade konglomeratet Hutchison Whampoa 
Ltd (60%). Hutchison Whampoa är ett av de största bolagen på Hong-
Kongbörsen. De har över 100 000 medarbetare och har verksamheter i 35 
länder.11 

Orange 
Orange är nya på den svenska marknaden och tilldelades en av de 
licenser som berättigar ägaren till att bygga och driva ett 3G-nät i 
Sverige. Orange är ett i grunden brittiskt telekombolag som i dagsläget 
ägs av France Telecom. I dagsläget har Orange verksamhet i 20 länder12. 

Tele2 
Tele2 är liksom Europolitan en av de befintliga mobil- och 
nätoperatörerna för GSM i Sverige idag. Tele2 ägs av den Stenbecksägda 
Kinnevikkoncernen. Dagens Tele2 innefattar även tidigare Comviq. 
Tele2 har för närvarande drygt 1 700 medarbetare (Tele2 årsredovisning, 
2000). 

                                           

9 http://www.svenskaumts.se/ 
10 http://www.vodafone.com/about/overview.htm 
11 http://www.hutchison-whampoa.com/eng/corporate.htm 
12 http://www.orange.com/orangesa/investorrelations/ 
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Telia 
Telia är det tidigare statliga telebolaget i Sverige och driver idag förutom 
den fasta telefonin även sitt eget mobilnät. Telia ägs fortfarande främst 
av den svenska staten, även om börsintroduktionen förra sommaren 
gjorde det möjligt för privata intressenter att köpa andelar i bolaget. 
Telia har i dagsläget ca 10 000 medarbetare (Telia årsredovisning 2000). 

4.2 Vad hände efter licenserna fördelats? 

Den 16 december 2000 var datumet och tidpunkten då Post och 
Telestyrelsen (PTS) utannonserade sitt beslut och därigenom 
tillkännagav vilka som tilldelats de fyra svenska UMTS-licenserna. Bland 
de tio sökande företagen och konsortierna gick fyra ut som segrare. De 
övriga sex, däribland Telia blev utan licenser. 

ʺDet var som ett knytnävsslag i magen. Vi hade naturligtvis räknat med att få 
en licens, vi anser absolut att våra meriter var tillräckligt bra”. 

Jörgen Latte, finanschef Telia Mobile13 

För Telia, det tidigare statliga monopolet och tillika den absolut betraktat 
största aktören inom telekommunikation på den svenska marknaden, 
möttes detta i media med stor sensation och uppståndelse. Telias ledning 
var tvungen att finna en annan väg in på marknaden när nu 
mobiltelefonin gick in i en ny tredje generation. Det var otänkbart att 
Telia skulle stå utanför tredje generationens mobiltelefoni. Detta 
uttryckte samtliga intervjuade personer och som en av branschkännarna 
uttryckte det var detta inte bra för Sverige. Speciellt som en relativt stor 
del av det svenska folket ägde aktier i Telia. En av konsulterna förde ett 
liknande resonemang där denne poängterade pressen Telias ledning 
befunnit sig under precis efter utannonseringen av licenserna. Med en 
nyligen utförd börsintroduktion och en dålig kursutveckling och i 
egenskap av Sveriges överlägset största mobiloperatör var de tvungna 
att få tillgång till ett 3G-nät. 

                                           

13 http://di.se/NoFlash.asp?ArtID=2001\01\15\14602 
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Varför blev då Telias ansökning ratad av PTS till förmån för Hi3G, 
Orange, Europolitan och Tele2? En majoritet av de intervjuade 
personerna hävdar att den utlovade täckningen och därmed antalet 
basstationer som ansökningarna lovade var direkt avgörande. 
Visserligen betygsattes hela ansökan där även utbyggnadstakt, teknisk 
lösning, val av leverantör, kompetens för att kunna bygga nätet samt 
finansiering av hela utbyggnaden, men viktigast var det antal 
basstationer som utlovades. Hi3G lovade mest med sina 20 000 
basstationer, alltså dubbelt så mycket som Tele2 som med sina 10 000 
basstationer låg lägst av de licentiater som slutligen fick en licens. Tele2 
hade lyckats skapa en tilltalande ansökan. De hade placerat sig precis 
där de skulle ligga för att uppfylla PTS:s minimikrav i samtliga 
avseenden.  

”Hade det varit Italien skulle man kunna tro att det var lite insider för de visste 
exakt var de skulle ligga. Precis hur många siter och precis hur de skulle 

finansiera det. Perfekt rakt igenom”. 

Branschkännare 

Telias ledning var säker på att få en licens och utgick därför inte från vad 
konkurrenterna förväntades offerera utan räknade mer realistiskt. Telias 
ansökan var emellertid inte bara kvantitativt sämre utan enligt ett par av 
de intervjuade personerna var det en generellt mycket bristfällig 
ansökan. Framförallt var den som tidigare nämnts tekniskt otillräcklig 
med dålig täckning. Flera saker påverkade således varför Telia inte ens 
var med i slutomgången. Resultatet blev att ledningen för Telia fick 
mycket kritik och befann sig under stor press. Samtidigt som ledningen 
gick ut i pressen och sa att beslutet skulle överklagas började ett febrilt 
letande efter en lösning. Snart stod det klart att samarbete med en av 
licentiaterna var den enda möjligheten för Telia att finna en väg in på 
marknaden. 

”Så nu gällde det bara att hitta en partner som kostade så lite som möjligt” 

Konsult 

Två av konsulterna och en branschkännare poängterar att diskussioner 
licentiaterna emellan pågått under en längre tid, men det var först nu 
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efter utdelningen av licenserna som diskussionerna verkligen tog fart. 
Samtliga intervjuade poängterar att förhandlingar eller åtminstone 
samtal pågick mellan alla aktörerna på marknaden. Alla sonderade 
terrängen och det fanns inga självklara grupperingar. Telias koncernchef 
Marianne Nivert har själv sagt att Telia diskuterade samarbete med de 
andra aktörerna men att det var med just Tele2 som förhandlingarna 
fungerade bäst14.  

Dagarna innan julen 2000 träffades ledningarna för Tele2 och Telia. Tele2 
representerades av Jan Stenbeck och Lars-Johan Jarnheimer, 
styrelseordförande respektive VD för Tele2 medan Telia representerades 
av Marianne Nivert, koncernchef för Telia och Kenneth Karlberg, högsta 
chefen för Telia Mobile. Efter mötet, som gick oväntat bra, kopplades en 
större arbetsgrupp in för att arbeta fram ett förslag på samarbete. 
Samtidigt som Marianne Nivert gick igenom Jan Stenbecks förslag om 
att bilda ett gemensamt bolag drev hon vidare ett överklagande mot PTS 
angående utdelningen av licenserna. Kring nyår var riktlinjerna för det 
kommande samarbetet utarbetat och endast ett antal juridiska frågor 
kvarstod. Den 8 januari presenterade Tele2 och Telia tillsammans det 
nya, gemensamma nätbolaget, Svenska UMTS-Nät.15 Europolitan och 
Hi3G utannonserade ett motsvarande samarbete, 3GIS, den 23 januari 
2001. I maj månad samma år skrev 3GIS ett intentionsavtal med Orange. 

4.3 Varför Telia och Tele2 samarbetar i Svenska UMTS-
Nät 

Vi fortsätter med att i detta avsnitt presentera vad de intervjuade 
personerna anser vara anledningen till att Telia och Tele2 inledde sitt 
samarbete som resulterade i grundandet av Svenska UMTS-Nät.  

Grundförutsättningen är naturligtvis att Telia inte fick någon licens. 
Flertalet av de intervjuade anser att Telias ledning inte hade valt att 
samarbeta med någon av de andra aktörerna och istället byggt ett eget 
nät om Telia hade fått en egen licens. Vidare tar en majoritet av 

                                           

14 http://di.se/NoFlash.asp?ArtID=2001\01\15\14602 
15 http://di.se/NoFlash.asp?ArtID=2001\01\15\14602 
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intervjupersonerna Telia och Tele2-samarbetet som sin utgångspunkt på 
vår fråga varför konstellationerna av företag ser ut som de gör. Enligt 
dessa intervjupersoner, två av konsulterna, båda branschkännarna och 
journalisten är det här vi hittar den huvudsakliga förklaringen. Den 
tesen går ut på att Tele2 var den aktör som erbjöd Telia de bästa 
affärsvillkoren och därför kunde knyta till sig Telia.  

Enligt journalisten, en av konsulterna och en av branschkännarna har 
Tele2 och egentligen hela Kinneviksfären med Jan Stenbeck i spetsen 
alltid haft fokus på att minimera kostnader. Det är en organisation som 
försöker hålla nere sina kostnader. Detta gör till exempel att Tele2 idag 
är kostnadsledare på den svenska GSM-marknaden och därmed kan 
erbjuda de lägsta priserna till slutkonsumenten. I och med att Tele2 och 
Stenbeck nu fått en UMTS-licens hade de enorma investeringar och 
löften framför sig. En av branschkännarna ansåg att ledningen i Tele2 
var relativt intresserade av att dela med sig, eftersom de inte ville 
investera mer än nödvändigt.  

”Hur klarar vi av detta till så små kostnader som möjligt?” 

Konsult 

Enligt samtliga intervjupersoner var ett samarbete med någon av de 
övriga aktörerna den enda möjligheten för Tele2 att hålla nere 
investeringskostnaderna på en rimlig nivå. Men med vem? Förslaget 
gick ut på att Telia fick vara med och dela på byggnationen av nätet och 
därigenom fick bära en betydande del av kostnaden. På det viset kunde 
Tele2 hålla nere sina kapitalkostnader samt operationella kostnader 
samtidigt som Telia fick tillgång till kapacitet i nätet. Samtidigt har Telia 
redan idag den mest utbyggda infrastrukturen i form av befintliga 
master, transmissioner och energikopplingar, vilket gjorde det möjligt att 
hålla nere investeringskostnaderna ytterligare. Telia hade dessutom 
erfarenheten av att bygga nät samt den finansiella styrka som krävdes. 

”Telia är med andra ord en idealisk partner till vilken av aktörerna som helst och 
vi kan förutsätta att de var livligt uppvaktade i december.” 

Konsult 
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Men varför skulle Telia välja Tele2 när det förmodligen fanns fler 
intresserade aktörer? Enligt två av konsulterna, journalisten och en 
branschkännare var Tele2:s erbjudande baserat på ett långsiktigt 
tänkande, något som stod de båda parterna till gagn. De krävde inte 
betalt direkt i form av en köpesumma för att låta Telia vara med och dela 
på frekvensutrymmet utan involverade istället Telia i byggnationen av 
nätet. 

En av konsulterna menade att de andra aktörerna hade varit med i 
budgivningen på UMTS-licenserna i bland annat Tyskland och England 
där licenserna auktionerades ut till mycket höga summor. Detta 
medförde att de värderade licenserna mycket högt i reella pengar även i 
Sverige och inte var beredda att släppa något frekvensutrymme utan att 
få mycket bra betalt. Samtidigt visste de att Telia befann sig i en pressad 
sits där de var tvungna att finna en partner, något de försökte utnyttja 
genom att begära mycket betalt för ett samarbete. Flera av de intervjuade 
har nämnt summor på upp till 20 miljarder som Telia skulle vara 
tvungna att betala. Genom att Tele2 då presenterade ett bättre 
erbjudande var dessa förslag inte längre intressanta. 

ʺDet kom olika propåer men det har inte varit någon tvekan om vilken som var 
bästʺ 

Marianne Nivert, koncernchef Telia16 

I motsats ansåg en av branschkännarna att Telia lika gärna hade kunnat 
välja att samarbeta med Europolitan. Grunden till detta lägger denne i 
att både Tele2 och Europolitan i grunden är svenska företag som båda 
har en befintlig infrastruktur i Sverige och sedan flera år byggt upp egna, 
stabila kundbaser. Samma person anser även att detta var en viktig 
anledning till att Telia just valde att samarbeta med en svensk, sedan 
tidigare i Sverige verksam operatör. Enligt honom var det mer eller 
mindre slumpmässigt att det blev just Tele2. Kanske för att Tele2 helt 
enkelt var snabbare än Europolitan. Mot detta ställer sig den andre 
branschkännaren som var av uppfattningen att Europolitan sedan 

                                           

16  http://di.se/NoFlash.asp?ArtID=2001\01\15\14602 
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tidigare haft en mindre bra relation med Telia. Detta då ansvariga i 
Europolitan alltid uppfattat Telia som ett statligt och trögrörligt företag 
med en massiv, byråkratisk organisation bakom sig. Många gamla 
känslor finns enligt samma person kvar mellan dessa två bolag. 
Dessutom är Vodafone, som står bakom Europolitan, och Orange 
betydligt större än Telia, varför de ur den aspekten inte behövde den 
finansiella tillgång Telia kunde erbjuda.  

Vidare påpekar två av konsulterna att storleken på Tele2, som är relativt 
litet jämfört med de internationella jättar som är delaktiga i de andra 
licenstagarna, passade Telia bättre, som inte hade någon önskan om att 
bli överkörda. Sedan har Tele2 fortfarande en hållhake på Telia, eftersom 
det ändå är de som har tilldelats UMTS-licensen. Dessutom var Tele2 en 
intressantare partner för Telia, bara genom det faktum att Tele2 lovat att 
bygga ut sitt nät med hälften så många basstationer som den aktör som 
lovat mest (Hi3G), något som innebar en signifikant skillnad i 
investeringskostnad. 

Betraktas samarbetet mellan Telia och Tele2 vidare, är det möjligt att 
tänka sig att det aktuella samarbetet kanske haft sin grund i tidigare 
samarbeten mellan företagen. Eller är det så att det aktuella samarbetet 
kanske är tänkt att inleda vidare samarbeten i senare skeden eller inom 
andra områden? Utifrån ett Telia-Tele2-perspektiv ansåg ingen av de 
intervjuade personerna att så var fallet. Tidigare har relationerna mellan 
Telia och Tele2 snarare karaktäriserats av hård konkurrens, där de stridit 
mot varandra om det mesta, såväl på mobilmarknaden som på andra 
marknader där de båda aktörerna är verksamma. De samarbeten som 
existerat tidigare har endast omfattat nödvändiga avtal gällande 
samtrafik (vilket gör det möjligt att ringa från en operatör till en annan), 
mastdelning och i vissa fall även gemensamma antenner, som 
exempelvis i Stockholms tunnelbana. Detta är dock endast praktiska 
samarbeten i mycket liten skala och samtliga intervjupersoner menar att 
det inte går att finna någon förklaring till dagens 3G-samarbeten i något 
av de tidigare samarbetena. 

Samtliga av de intervjuade personerna har vidare poängterat att det 
enbart är som nätoperatörer företagen ämnar samarbeta och att 
konkurrensen mellan företagen fortsättningsvis också kommer att vara 
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lika hård som på dagens GSM-marknad. Ingen av intervjupersonerna 
anser således heller att framtida samarbeten kunnat vara bidragande 
orsaker till dagens samarbete. En av konsulterna menar dock att Telia 
och Tele2 kompletterar varandra bra. Tele2, i egenskap av 
lågprisoperatör och kostnadsledare, är fokuserade på den privata 
marknaden medan Telia ligger närmare företagssegmentet med ett 
dyrare och mer differentierat produktutbud. Enligt honom var det av 
just denna anledning aldrig aktuellt för Telia att samarbeta med 
Europolitan som är en utpräglad differentierad operatör med fokus på 
företag och high-end-kunder17. 

Inte heller personliga eller maktrelaterade relationer tror någon av 
intervjupersonerna har påverkat valet av partner för Telia och Tele2 i 
någon avgörande grad. Samtliga intervjuade betonar vikten och vidden 
av 3G för mobiltelefoni och vilka enorma investeringar som behövs för 
att bygga upp nätet. I och med detta menar de att aktörerna till stor del 
valt att glömma gammalt groll och istället fokuserar på att skapa så bra 
förutsättningar som möjligt för att lyckas på 3G-marknaden även om 
detta innebär att man måste sova med fienden. Samtliga 
intervjupersoner menar också att det inte finns något som tyder på att 
tidigare eller befintliga ägarstrukturer kan ha påverkat valet av 
samarbetspartner för Telia och Tele2. 

En av konsulterna menar emellertid att personkemin kan ha påverkat 
valet av partner i Telia och Tele2s fall i en positiv riktning. Telias 
Marianne Nivert tog tag i saken och visade prov på stark drivkraft. 
Nivert kunde tala med Jan Stenbeck på ett rättframt och effektivt sätt. 
Enligt konsulten har Marianne Nivert gedigen kunskap inom 
nätekonomin och vet hur ett mobilnät ska byggas och drivas. Telia och 
Tele2 delar en grundläggande kunskap om branschen som till exempel 
Investor (Hi3G) saknar. Tele2 har därmed god insikt i branschen, och 
kunde därför erbjuda Telia ett bättre erbjudande utifrån det långsiktiga 
perspektiv de båda parterna delar. En branschkännare nämnde även den 
praktiska detaljen att Telia och Tele2 sitter i samma stad, Stockholm. 

                                           

17 Med high-end avser vi här kunder som är beredda att betala ett högre pris för en bättre tjänst som 
till exempel en bättre täckning. 
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En annan viktig aspekt en branschkännare nämner är det faktum att 
både Telia och Tele2 har en befintlig kundbas och att detta var viktigt i 
valet av samarbetspartner. Detta innebär att båda parterna kan 
koncentrera sig på att effektivt bygga ett nät utan att bekymra sig över 
hur en kundbas ska byggas upp från grunden.  

Kulturellt och strukturellt betraktat anser Tele2s VD, Lars-Johan 
Jarnheimer att de största skillnaderna mellan hans företag och Telia, är 
att Telia har en tydlig rollfördelning. Tele2 å andra sidan har en 
organisation där vissa personer kan ha stora ansvarsområden.18 Han 
menar att det är olika kulturer som möts, men att detta inte har varit av 
betydelse vid valet av samarbetspartner. Framför allt poängterar flera 
intervjupersoner att andra aspekter, till exempel affärsmässiga, var 
viktigare vid valet av samarbetspartner.  

En branschkännare pekar på att två organisationers kulturer inte måste 
vara lika för att det ska vara positivt för samarbetet. Han menar istället 
att två kompletterande kulturer kan vara båda partner till gagn även om 
resultatet kan bli ett konfliktfyllt samarbete. Därigenom kan Telia som är 
det före detta statliga monopolet med tung byråkrati lära av den 
snabbare och mer platta Tele2. 

4.4 Varför Hi3G och Europolitan samarbetar i 3GIS 

Två veckor efter det att Telia och Tele2 presenterade Svenska UMTS-Nät, 
offentliggjorde Europolitan och Hi3G att de inleder ett motsvarande 
samarbete i form av 3GIS. Den majoritet av intervjupersoner som tar sin 
utgångspunkt i Telia och Tele2 samarbetet menar att dagens 
konstellationer ser ut som dom gör för att Telia och Tele2 hittade 
varandra först. Därmed menar de att det kvarstod tre stycken 
licenstagare vilka samtliga var potentiella samarbetspartners. Poängteras 
i detta sammanhang bör dock att dessa personer ändå var av åsikten att 
ett samarbete mellan någon av dessa parter ändå kommit till stånd. 
Vinsterna med ett samarbete var helt enkelt alltför uppenbara för att 
negligera. Poängteras bör dock att en av branschkännarna inte ansåg att 

                                           

18 http://di.se/NoFlash.asp?ArtID=2001\01\15\14602 
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någon egentligen var före den andre. Istället pågick samtal mellan 
parterna i respektive sambolag parallellt och att det mest var en 
tillfällighet att det var Telia och Tele2 som var först med att utannonsera 
samarbetet officiellt. 

Vidare ansåg en branschkännare att det faktum att både Orange, 
Vodafone och Hutchison Whampoa har ännu större åtaganden i andra 
länder spelade in. Enligt denne person har enbart Orange och Hutchison 
Whampoa totalt betalt 800 miljarder kronor för licenser. Detta är otroligt 
stora åtaganden varför Sverige är en mycket liten marknad för dem. 
Däremot finns det ingen anledning att för den sakens skull göra dåliga 
affärer, de bygger ju inte bara för att de svenska myndigheterna ska bli 
nöjda. 

En av branschkännarna menar att Investor, som skötte Hi3G:s 
ansökningsprocess och Europolitan sökte sig till varandra i egenskap av 
att de båda kan betraktas som svenska företag och därför har kulturella 
likheter. Han påpekade också att det var allmänt känt inom branschen 
att Orange hade haft det turbulent inom organisationen med svårigheter 
mellan engelska och franska intressen. En annan avgörande orsak som 
två av konsulterna betonar är att Europolitan sannolikt var ett attraktivt 
val för både Orange och Hi3G, just för att Europolitan redan hade en 
befintlig infrastruktur i Sverige. Varken Orange eller Hi3G har ett 
befintligt nät i Sverige utan är helt nya spelare på marknaden.  

En konsult och analytikern söker förklaringen till dagens konstellationer 
med samarbetet mellan Hi3G och Europolitan som utgångspunkt, men 
av olika orsaker. Konsulten grundar detta i ägarstrukturerna, vilket 
behandlas mer extensivt nedan. Analytikern menar att Hutchison och 
Vodafone agerat på samma marknad tidigare och därför ”känner till” 
varandra. Även om de har konkurrerat och inte samarbetat tidigare 
menar samma intervjuperson att de har en naturlig koppling och 
tillhörighet då operatörerna på en marknad alltid interagerar i någon 
form. Därför var det naturligt att söka sig till varandra för att sluta upp 
mot den inhemska konkurrensen.  

Betraktar vi 3GIS utifrån ett tidigare eller framtida samarbetsperspektiv 
gäller i stort sett samma som för Telia-Tele2, enligt de intervjuade 
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personerna. Både Hutchison och Vodafone är bittra konkurrenter på 
varandras hemmamarknader, något som särskilt en branschkännare 
påpekade. Majoriteten av de vi intervjuade ansåg inte heller att framtida 
samarbeten var någon av huvudorsakerna till dagens samarbete. 

En av konsulterna påpekar dock att Hi3G:s VD, Chris Bannister gjorde 
ett uttalande i slutet av november som kan antyda motsatsen. I detta 
uttalande påstod denne att Hi3G inte skulle komma att intressera sig för 
företagskunder utan istället helt satsa på privatpersoner. Detta är en 
policy som är i enlighet med den tro Hutchison Whampoa har uttalat 
inför 3G där de tror att mobiltelefonen kommer att bli en slags bärbar 
mini-TV. Denna framtidstron innebär att tjänster som rörlig bild och 
mobila nätverksspel, vilka kräver hög kapacitet kommer att slå stort. Det 
här är i sin tur tjänster och innehåll som attraherar privatpersoner som 
användare och inte är lika intressant för företagskunder. Två av 
konsulterna uttalade misstankar om att detta kan tyda på att Hi3G och 
Europolitan kan komma att dela upp marknaden. Europolitan skulle 
därmed fortsätta att fokusera på företags- och high-end-kunder medan 
Hi3G satsar på privatpersoner. En liknande kartell är olaglig både 
utifrån Konkurrensverkets och PTS:s riktlinjer.  

Flertalet av de intervjuade påpekar att ett samarbete mellan Hi3G och 
Tele2 aldrig var aktuellt. Investor som är den svenska delägaren av Hi3G 
och de som skötte licensansökan och förhandlingar under hösten är ett 
Wallenberg-dominerat företag. Wallenbergarna har traditionellt tagit 
avstånd från Jan Stenbeck och hans sätt att göra affärer. Om någon 
förhandling gjordes var den kort och misslyckad och de affärsmässiga 
aspekterna på ett samarbete gavs aldrig en chans, menar en majoritet av 
de intervjuade. En av konsulterna menar att det främst var Hutchison 
Whampoa som betraktade Europolitan som den optimala partnern och 
att Investor annars varit mer intresserade av att samarbeta med Telia. 
Denne baserade detta på att det finns en koppling mellan Investor och 
Wallenbergsfären som har stora ägarintressen i Ericsson som i sin tur har 
goda kontakter med Telia. 

Vad gäller ägarstrukturer och huruvida dessa kan ha påverkat 
samarbetet är detta särskilt intressant mellan Hi3G och Europolitan. Två 
av konsulterna, journalisten och en branschkännare ansåg att detta inte 
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var en påverkande faktor medan de tre övriga intervjuade personerna 
var av annan mening. En av konsulterna menade till och med att detta 
var den viktigaste förklaringen till varför 3GIS ser ut som det gör och 
varför Orange har kopplingar just dit. Denna person menade att 
Hutchison Whampoa är en gemensam nämnare. Hutchison Whampoa 
var med och startade Orange som sedermera såldes till Mannesman, en 
tysk mobiloperatör. Mannesman blev senare tvungna att stycka av 
verksamheter på grund av konkurrensmässiga skäl och delar såldes till 
Vodafone. Å andra sidan nämner en av branschkännarna att korsade 
ägarstrukturer är vanligt i telekombranschen, varför denne inte anser att 
tidigare ägarstrukturer kan motivera de samarbeten som undersöks. 

Kundbasen nämndes också av en branschkännare som en av de 
påverkande faktorerna till att Hi3G valde att samarbeta med Europolitan 
och inte Orange. Europolitan som redan finns på den svenska 
marknaden har därmed större möjligheter att knyta till sig framtida 3G-
kunder. Journalisten ansåg även att Europolitan värderar den 
internationella erfarenhet Hi3G har av mobiltelefoni och det kan vara en 
påverkande faktor.  

Analytikern tror på en liknande påverkan och menar att valet av 
samarbetspartner inom 3GIS kan ha påverkats av parternas kulturella 
likheter. Vodafone är, enligt honom ett hierarkiskt och till strukturen 
konservativt företag med starka formella regler. Hutchison Whampoa, 
som har en liknande uppbyggnad och kultur matchar därmed bra.  

4.4.1 Varför står Orange fortfarande formellt utanför 3GIS? 
Som beskrivits ovan har Orange en koppling till 3GIS. I detta avsnitt 
presenterar vi intervjupersonernas åsikter kring varför Orange i 
dagsläget står utanför 3GIS. Vissa förklaringar till varför Orange inte var 
lämpliga att ingå i Svenska UMTS-Nät presenteras också i detta avsnitt. 

Bland de intervjuade personerna går meningarna isär. Spelade Orange, 
som en av konsulterna menade, ett för högt spel där de blev ensamma 
kvar i slutändan? Flera av de intervjuade hävdade att anledningen till att 
Telia valde att inte liera sig med Orange var att de, likt Hi3G krävde för 
mycket pengar för att Telia skulle få vara med och dela en av licenserna. 
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En av de intervjuade personerna ansåg att Orange, likt Hi3G 
förmodligen i stor utsträckning styrdes av finansiella mål och kortsiktiga 
vinster. Vad gäller samarbeten med de övriga anser en branschkännare 
att kontentan är att Hi3G, Europolitan Vodafone och Orange klarar sig 
på egen hand om de vill. Samtliga är stora spelare med kapital i ryggen. 
Däremot insåg samtliga som tidigare nämnts att det fanns mycket 
pengar att spara genom att bygga delar av nätet tillsammans. Frågan är 
om de egentliga orsakerna går att finna genom att backa ett steg och 
studera de bakomliggande faktorerna.  

Enligt en av konsulterna har Orange hela tiden funnits med i utkanten 
av 3GIS. Efter att 3GIS utannonserades i januari 2001 tog det bara några 
månader innan ett intentionsavtal tecknades med Orange i maj 2001. 
Detta avtal innebär att Orange ges möjlighet att träda in i 3GIS som en 
fullvärdig medlem och tredjedelsägare. Varför upptogs då inte Orange 
som en ”fullvärdig” part i 3GIS? Anledningen kan delvis spåras i de 
bakomliggande tekniska implementeringslösningarna. En konsult och en 
branschkännare ansåg att det är svårt nog att integrera tre nät och knyta 
in ett tredje nät kan bli mycket svårt. Svenska UMTS-Nät bygger ett nät, 
eftersom de är en licenstagare. Hi3G, Orange och Europolitan bygger 
egna nät i storstäderna, vilket täcker in de nödvändiga 30% medan 
resten täcks in av 3GIS. Detta innebär att det är tre nät som ska integreras 
med varandra, något som är tekniskt komplicerat, eftersom de har olika 
leverantörer av systemen.  

”Det är en teknisk mardröm att få in ännu en aktör och 3GIS får 
gärna ordning på sina nät innan Orange får komma till.” 

 Konsult 

Varför var då inte Orange med redan från början i 3GIS? Enligt 
journalisten spekulerades det om att Orange skulle samarbeta med 
finska Sonera i en lösning likt Telia-Tele2, men att detta rann ut i sanden. 
Anledningen var att Sonera är kraftigt skuldsatta efter att ropat in 
licenser på auktion i andra länder. Orange stod utan partner och var 
tvungna att leta igen. 
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En annan förklaring som journalisten nämnde var att Orange avvek från 
de övriga avseende ägarstruktur och kulturella skillnader. Eftersom 
Orange är ett franskt företag, skiljer sig Orange i och med detta i hur 
företag och även nät traditionellt sett ska byggas. Denna teori avslås 
dock av en branschkännare som hävdar att Orange i grunden är ett 
engelskt företag och att det råkar vara fransmän som äger det inte är 
relevant i detta avseende. Till detta kan också läggas det faktum att 
Orange inte varit i fransk ägo särskilt länge.  
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5 ANALYS 
 

 

 

 

 

I föregående kapitel presenterades de empiriska data vi samlat in. Det är 
vår målsättning att i detta kapitel analysera dessa data med hjälp av den 
analysmodell som konstruerades i slutet av kapitel 3. I detta kapitel 
bedöms varje företag som ingår i ett av de två joint ventures som 
studerats utifrån analysmodellen. Kapitlet avslutas med att en liknande 
granskning av det i dagsläget enda utomstående företaget, Orange. 

Uppmärksammas bör, att även om vi benämner processen ”val av 
partner” och studerar varje företag utifrån deras egna incitament, är vi 
medvetna om att samarbetena inte enbart är baserade på de individuella 
företagens egna önskemål, utan är ett resultat av förhandlingar och 
kompromisser. 

5.1 Telia 
  0 1 2 
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Figur 5.1 Urvalskriterier för partnerval Telia gentemot Tele2 
Källa: Egen figur 
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Storlek Empiriskt har vi funnit stöd som indikerar att Telia såg storleken 
på Tele2 som någonting positivt och det påverkade till viss del valet av 
partner. Detta är något som kan associeras med faktorn storlek, vilken 
säger att det kan finns risker med att knyta en alltför stark partner till 
sig. En alltför dominant och stark partner kan, trots goda intentioner 
komma att dominera sin partner men det finns även risk för onda 
avsikter och maktövertag. I vår mening är detta mer betydelsefullt om en 
av parterna går in med en strategisk fördel, som till exempel det faktum 
att det är Tele2 som äger licensen från början. Empirin indikerar vidare 
att utifrån Telias ögon, var Tele2 ett lagom stort bolag som, trots sitt 
innehav av licensen, inte riskerade att köra över Telia. De andra 
aktörerna är betydligt större och det kan ha haft en avskräckande effekt 
på Telia. Med grund i detta resonemang väljer vi att placera Telia på 
nivå ett i analysmodellen. Däremot har vi inte funnit tillräckligt med 
indikationer för att detta varit en avgörande faktor av betydelse. 

Kompatibilitet mellan ledningarna Enligt empirin var företagsledningarnas 
kompabilitet en viktig faktor vid Telias val av samarbetspartner. 
Kompatibilitetsfaktorn skiljer på kompabilitet utifrån personliga och 
erfarenhetsmässiga grunder. På det personliga planet krävs att de 
förhandlande parterna kommer väl överens och att det inte finns 
politiska eller personliga motsättningar. Telia och Tele2 har tidigare varit 
bittra konkurrenter som operatörer både i det fasta nätet och mobilt. 
Vidare finns empiriskt stöd för att förhållandet kantats av munhuggning, 
men sådana motsättningar lades nu åt sidan. När Marianne Nivert, 
Kenneth Carlberg, Lars-Johan Jarnheimer och Jan Stenbeck träffades och 
därmed inledde förhandlingarna mellan Telia och Tele2, fungerade allt 
väl. Båda parterna hade samma intentioner, nämligen att finna en 
gemensam lösning.  

Samtidigt som det låg i företagens intresse att samarbete, fanns det även 
personliga motiv till att få fram en bra lösning. Perspektivet människan 
och organisationen, vilken behandlar människans roll i organisationer, 
pekar ofta på den duala roll som en företagsrepresentant har. En persons 
handlande speglar både sin organisations vilja såväl som sin egen. 
Empiriskt har det påvisats att Marianne Nivert och resten av Telias 
ledning befann sig under stark press. En dålig kursutveckling under 
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hösten och misslyckandet med 3G-ansökan gjorde att såväl 
ägarrepresentanter som media ville ha förklaringar. Detta gjorde att 
Telias högsta ledning gick in i förhandlingar med starka personliga 
incitament att få till ett samarbete.  

En mer personlig aspekt av resonemanget som också återfunnits i 
empirin avseende kompatibilitet, är att Marianne Nivert ofta beskrivs 
som en mycket handlingskraftig och rättfram kvinna. Det krävs en sådan 
person för att kunna förhandla med en person som Jan Stenbeck, som 
ofta beskrivs som burdus och svårhanterlig. Parterna som träffades 
kunde därför diskutera fram en lösning och ett affärsförslag på lika nivå. 

De förhandlande parterna bör även vara kompatibla på det 
erfarenhetsmässiga planet där en liknande bakgrund och erfarenhet från 
samma bransch underlättar förhandlingar. Empirin antyder att Telia och 
Tele2 ur den aspekten matchar varandra väl. Båda företagen har en 
gedigen erfarenhet av mobiltelefoni i Sverige som är ett land med 
speciella förutsättningar. Sverige är ett stort land med mycket yta att 
täcka men med relativt lite människor som ringer och därmed genererar 
intäkter. båda parterna har en gedigen förförståelse för vilka utmaningar 
det innebär, vilket naturligtvis underlättar förhandlingar och skapar 
förtroende för motparten och dennes representanter. Med grund i 
ovanstående resonemang, placerar vi Telia på nivå 2 i analysmodellen 
avseende kompatibilitet. 

Kultur och struktur Empiriskt har vi funnit stöd för att de kulturella och 
strukturella egenskaper som Tele2 uppvisar inte var av betydelse när 
Telia valde samarbetspartner. När två organisationer ska samarbete i 
form av en strategisk allians eller joint venture kommer arbetet och 
mötet mellan två kulturer underlättas om de är lika om faktorn kultur 
och struktur betraktas. Telia och Tele2 har två distinkt skilda kulturer 
men vår bedömning av detta faktum är att detta inte har påverkat valet 
av partner. Strukturellt är Telia en mycket större organisation med en 
högre hierarki medan Tele2 har en platt organisation med korta 
informationsvägar intet heller dessa olikheter har haft inflytande på 
Telias val av samarbetspartner. Telia placeras därför på nivå 0 i detta 
avseende. 
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Tidigare samarbeten Empiriskt kan Telias val av samarbetspartner inte 
förklaras utifrån tidigare samarbeten. Faktorn tidigare samarbeten visar 
på att framgångsrika samarbeten ofta tenderar att utvecklas till något 
mer eller åtminstone till ett intresse att samarbeta med samma aktör som 
tidigare. Empiriskt finns däremot inget som tyder på att Telia skulle ha 
sökt sig till Tele2 på grund av tidigare lyckade samarbeten. Parterna har 
som sagt varit bittra konkurrenter och har bara samarbetat i liten skala 
med mastdelning och samtrafikavtal. Det existerar alltså inga tidigare 
samarbeten att basera ett liknande resonemang på. Med grund i detta 
placerar vi därför Telia på nivå 0 med avseende på tidigare samarbeten. 

Rykte I empirin har inte återfunnits något stöd för att Tele2s rykte har 
påverkat Telias val av Tele2 som samarbetspartner. Ryktet beskrivs som 
ett möjligt urvalskriterium och påverkas bland annat av vilken bild 
marknaden har av organisationen i fråga och hur denna organisation 
uppfattas av omvärlden. Vi placerar därför Telia på nivå 0 i 
analysmodellen i detta avseende. 

Finansiering Empiriskt har det påvisats att den ena partens krav på hur 
mycket resurser motparten ska tillföra till samarbetet var ett av de 
viktigaste kriterierna vid Telias val av samarbetspartner. Detta 
överensstämmer väl med vad faktorn finansiering innefattar och visar 
just att den affärsmässiga aspekten av ett samarbete är av stor betydelse. 
En partner som kan erbjuda ett bra affärsförslag kan trots bristande 
partnerrelaterade kriterier vara mer intressant än en konkurrent med till 
exempel en mer passande företagskultur. I slutändan handlar det om att 
tjäna pengar på samarbetet. Det faktum att Tele2 med Jan Stenbeck i 
spetsen inte krävde mycket betalt för att släppa in Telia i ett samarbete 
var därför direkt avgörande. Empiriskt finns stöd för att de övriga 
aktörerna såg en möjlighet att kapitalisera på Telias desperation att 
komma in på den svenska 3G-marknaden och därför krävde mycket 
betalt. Stenbeck valde istället en långsiktigare lösning där Telia står för 
en betydande del av de investeringar som behövs för att bygga nätet 
men betalar ingen lösen idag. Telia erbjöds helt enkelt bättre villkor av 
Tele2. Baserat på detta resonemang är vår bedömning att Telia med 
avseende på finansiering placeras på nivå 2. 
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Licenser Det faktum att Tele2 har en licens att bedriva 3G-telefoni på den 
svenska marknaden är något som empiriskt ansetts som en viktig 
anledning att Telia samarbetar med Tele2. Det är troligt att Telia inte 
hade varit intresserade av något samarbete överhuvudtaget om dom 
hade fått en licens. Faktorn licenser säger att om en organisation har 
tillgång till en licens eller liknande konkurrensfördel som andra företag 
inte har, kommer det att ha en stor inverkan på valet av 
samarbetspartner. Det ska dock noteras att detta kriterium empiriskt inte 
ger stöd till varför Telia valde att samarbeta med just Tele2, när även 
Hi3G, Europolitan och Orange hade tilldelats varsin licens. Vi har istället 
valt att bedöma denna aspekt av Telias urvalskriterier ur ett 
helhetsperspektiv då Telia överhuvudtaget sökte sig till ett samarbete för 
att få tillgång till just en 3G-licens. Med grund i detta placerar vi därför 
Telia på nivå 2 avseende faktorn licenser. 

Realkapital Utifrån empirin har vi fastställt att Tele2, relativt de andra 
aktörerna har en god tillgång till realkapital, något som har påverkat 
Telias val av samarbetspartner. Som faktorn realkapital påvisar, är det 
intressant för en aktör att samarbeta med en partner som har god 
tillgång till realkapital. Detta realkapital kan därmed bidra till ett lyckat 
samarbete. Med stöd i empirin har vi fastställt att Tele2 framförallt har 
två reella kapitaltillgångar. Företaget har, som mobiloperatör inom GSM-
nätet redan idag en infrastruktur av master och nät. Det innebär 
tillsammans med Telias stora infrastruktur ett minskat 
investeringsbehov vid byggnationen av 3G-nätet. Vidare har Tele2 en 
kundbas bestående av cirka 30 % av dagens mobiltelefonikunder. 
Empirin antyder att när 3G-telefonin lanseras är det viktigt för 
mobiloperatörerna att så snabbt som möjligt knyta till sig en kundbas. 
De operatörer som redan idag har en kundbas, Telia, Tele2 och 
Europolitan, har ett försprång i kampen om kunderna. Trots att val av 
partner som nätoperatör borde vara skild från den konkurrenssituation 
som aktörerna befinner sig i som mobiloperatörer, bedömer vi att Tele2s 
kundbas har inverkat på Telias val av Tele2. Detta eftersom ett 
gemensamt nät ger möjlighet till tidsmässigt gemensamma lansering av 
tjänster och funktioner inom 3G-nätet. Vi placerar därför Telia på nivå 2 
med avseende på realkapital. 
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Figur 5.2 Urvalskriterier för partnerval Tele2 gentemot Telia 
Källa: Egen figur 

Storlek I empirin finns ingen förklaring till Tele2s val av Telia som 
samarbetspartner, att finna i kriteriet storlek. Som framgår av faktorn 
storlek är motpartens storlek ett av de kriterier som kan tänkas påverka 
valet av partner. Vår bedömning är därför att Tele2 i detta avseende 
befinner sig på nivå 0 i analysmodellen. 

Kompatibilitet mellan ledningarna Även i Tele2s fall var kompatibilitet 
mellan företagsledningarna ett viktigt kriterium vid valet av 
samarbetspartner, något vi funnit stöd för i empirin. Som faktorn 
kompatibilitet påvisar, samt med grund i ovanstående resonemang för 
Telia, fungerade förhandlingarna väl tack vare personlig och 
erfarenhetsmässig kompatibilitet. Detta kriterium har för Tele2 samma 
betydelse som för Telia då det var dessa två parter som fungerade bra 
ihop och slutligen bestämde sig för att samarbeta. På det personliga 
planet fann Jan Stenbeck och Marianne Nivert varandras jämlike och 
erfarenhetsmässigt har dom båda agerat på samma marknad under en 
lång tid. Just denna kompatibilitet är en av anledningarna som empiriskt 
kunnat påvisas, till att ett samarbete mellan Hi3G och Tele2 aldrig var 
aktuellt. Investor, som stod för den operativa delen av Hi3Gs ansökan 
och även skötte förhandlingarna med övriga aktörer har, via sina starka 
ägarband till Wallenbergsfären, haft en negativ inställning till Tele2 och 
Jan Stenbeck.   

Även den erfarenhetsmässiga kompatibiliteten var ett problem för Hi3G. 
Telia och Tele2 har erfarenhet från mobiltelefoni på den svenska 
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marknaden men Investor är helt nya på området. Det finns ingen väl 
cementerad erfarenhet och kunskap om branschen hos Investor, som 
egentligen är ett renodlat investmentbolag. Det försvårar naturligtvis 
diskussioner och förhandlingar. Utifrån ovan förda resonemang placerar 
vi Tele2 på nivå 2 i analysmodellen beträffande kompatibilitet mellan 
ledningarna. 

Kultur och struktur Empiriskt finns stöd som påvisar att de kulturella och 
strukturella egenskaper som Telia uppvisar inte varit av betydelse när 
Tele2 valde samarbetspartner. Detta trots att faktorn kultur och struktur 
belyser risken med samarbeten av två aktörer med olika företagskulturer 
och strukturer. Empiriskt stöds påståendet om att Tele2 och Telia 
uppvisar relativt stora skillnader kulturellt och strukturellt. Vi väljer att 
placera Tele2 på nivå 0 i analysmodellen med avseende på denna faktor. 

Tidigare samarbeten Tele2s val av samarbetspartner kan empiriskt inte 
förklaras utifrån tidigare samarbeten. Faktorn som sådan, pekar på hur 
tidigare samarbeten katalyserar mötet mellan två organisationer och att 
detta är ett kriterium i urvalsprocessen av samarbetspartners. Det finns 
inget som tyder på att Tele2 skulle söka sig till Telia på grund av tidigare 
lyckade samarbeten förutom småskaliga mastdelnings- och 
samtrafikavtal. Vi bedömer därför att Tele2 bör placeras på nivå 0 i 
analysmodellen. 

Rykte Empiriskt har Tele2s val av Telia som samarbetspartner inte 
påverkats av Telias rykte. Vår bedömning blir att Tele2 placerar sig på 
nivå 0 i analysmodellen avseende rykte. 

Finansiering En inflytelserik aspekt på Tele2s val av samarbetspartner 
som återfunnits empiriskt var den finansiering som Telia var beredda att 
erbjuda. Båda parterna var därmed nöjda med vad motparten tillförde 
samarbetet. Som tidigare nämnts avseende faktorn finansiering är just 
affärsvillkoren av ett joint venture av stor betydelse för valet av partner. 
Trots eventuella bristande partnerrelaterade kriterier handlar det i 
slutändan om att ett samarbete ska vara båda parterna till gagn. Empirin 
ger antydningar om att Tele2:s största problem var hur de skulle kunna 
hålla nere investeringarna för att på så sätt kunna bibehålla sitt 
kostnadsledarskap. I och med att Telia gick med på att ta en stor del av 
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investeringskostnaderna lyckades Jan Stenbeck med sitt mål. Tele2 
lyckades därmed också att ge Telia ett intressantare affärsförslag än vad 
de andra aktörerna klarade av. Vår bedömning av detta är att Tele2 med 
avseende på finansiering placeras på nivå 2 i analysmodellen. 

Licenser Betraktat utifrån empirin hade inte något innehav av licens 
inflytande på Tele2s val av Telia som samarbetspartner. Detta då det var 
Tele2 som erhållit en licens. Konsekvensen blir att vi placerar Tele2 på 
nivå 0 i analysmodellen med avseende på detta. 

Realkapital I empirin har stöd funnits för att det realkapital som Telia 
besitter varit en av de enskilt viktigaste anledningarna till att Tele2 ville 
ha Telia som samarbetspartner. Som faktorn realkapital påvisar, är det 
intressant för en aktör att samarbeta med en partner som har god 
tillgång till realkapital. Det var framför allt Telias väl utbyggda 
infrastruktur som intresserade Tele2. Telia har överlägset flest GSM- och 
NMT-siter i Sverige idag. På dessa siter finns redan mycket av det som 
behövs för att ansluta 3G-antenner, som transmission, master med mera. 
Något som empirin vidare ger stöd för är attraktionen i Telias 
infrastruktur i norra Sveriges inland, där stora avstånd och gles 
befolkning gör det olönsamt att bygga upp ett nytt nät. När Svenska 
UMTS-Nät får tillgång till dessa siter, minskar investeringsbehovet 
markant. 

Förutom det fysiska nätet har Telia en gedigen kunskap i att bygga och 
driva mobiltelefoninät. Telia har traditionellt byggt och skött sina nät 
internt vilket har genererat mycket kunskap inom organisationen. Denna 
kunskap har empirin påvisat vara intressant för Tele2 när 3G-nätet nu 
ska byggas inom en begränsad tidsrymd. Samtidigt spelar Telias nästan 
50 procentiga marknadsandel på GSM-marknaden in då Tele2 
därigenom kan få draghjälp vid lanseringen av sina egna 3G-tjänster. 
Utifrån detta resonemang väljer vi att placera Tele2 på nivå 2 i 
analysmodellen avseende realkapital. 
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Figur 5.3 Urvalskriterier för partnerval Europolitan gentemot Hi3G 
Källa: Egen figur 

Storlek Empiriskt återfinns inga antydningar om att faktorn storlek varit 
en faktor som påverkat Europolitan att välja Hi3G som partner. Hi3G 
har stora företag bakom sig i egenskap av Investor och det 
internationella konglomeratet Hutchison Whampoa. Europolitan har å 
andra sidan den brittiska telekomkoncernen Vodafone som huvudägare. 
Både Europolitan och Hi3G bör därför kunna betraktas som företag vilka 
har stora, internationella aktörer bakom sig där storleksskillnader inte 
uppenbart kunnat avgöra Europolitans val av partner. Med stöd i 
empirin bedömer vi därför att storlek inte spelat någon roll i valet av 
partner och placerar Europolitan på nivå 0 i analysmodellen. 

Kompatibilitet Kompatibilitet mellan ledningsgrupper, som begreppet 
kompatibilitet avser i detta sammanhang, är något vi i empirin funnit 
visst stöd för att kunnat ha spelat roll i Europolitans val av Hi3G som 
partner. Detta motiveras i empirin med att både Europolitan och 
Investor är svenska företag med ledningsgrupper som har god insikt och 
erfarenhet av den svenska marknaden. Vidare har även empiriskt stöd 
återfunnits till varför Europolitan inte hade några incitament till att 
samarbeta med Telia. Orsaken till detta är att Europolitan alltid betraktat 
Telia som ett statligt och trögrörligt verk och att det finns mycket känslor 
kvar mellan företagen som inte kunnat sammanföra de båda företagen. 
Vår bedömning är att dessa aspekter spelat en viss roll i valet av Hi3G 
som partner, varför vi graderar Europolitan 1 för denna faktor. 
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Kultur och struktur Kultur och struktur är ytterligare en faktor vi funnit 
empiriskt stöd för att ha påverkat Europolitans val av partner. Faktorn 
avser huruvida partnerföretagen matchar varandra kulturellt och 
strukturellt. Vodafone är ett hierarkiskt och konservativt företag med 
hög grad av formalisering, något som även karaktäriserar Hutchison 
Whampoa. Vidare kan en förklaring urskönjas i och med att både 
Europolitan och Investor är svenska företag i grunden och därför bör 
likna varandra kulturellt sett. På samma sätt som kompatibilitet mellan 
ledningsgrupper kan antas vara beroende av företagens nationalitet, 
anser vi även att detta är en relevant aspekt beträffande kultur och 
struktur. Vår bedömning är därför att kultur och struktur varit av viss 
betydelse för Europolitans val av Hi3G, varför vi placerar Europolitan på 
nivå 1 i analysmodellen. 

Tidigare samarbeten Empiriskt har vi funnit att Vodafone och Hutchison 
Whampoa tidigare agerat på samma marknad och därför har kännedom 
om varandra. Även om de i dessa sammanhang konkurrerat och inte 
haft några större samarbeten finns en naturlig koppling och tillhörighet 
då operatörerna på en marknad alltid interagerar i någon form, som till 
exempel vid samtrafikssamtal. Detta är dock ingenting vi betraktar är 
något som kunnat påverka Europolitans val av Hi3G i detta avseende. Vi 
väljer att placera Europolitan på nivå 0 i analysmodellen beträffande 
tidigare samarbeten. 

Rykte Inget stöd har återfunnits i empirin som kunnat bekräfta att Hi3G:s 
eller dess ägare kunnat vara av betydelse vad gäller Europolitans val av 
partner. Vår bedömning är därför att detta inte varit av betydelse för 
valet av Hi3G som partner. Däremot är det värt att nämna att det varit 
allmänt känt i branschen att Orange haft det turbulent inom den egna 
organisationen med svårigheter mellan engelska och franska intressen. 
Detta skulle kunna vara en förklaring till varför Orange inte var en 
aktuell samarbetspartner för Europolitan. Vi väljer på dessa grunder att 
placera Europolitan på nivå 0 beträffande Licenser. 

Finansiering I detta avseende skulle det kunna förhålla sig så att 
Europolitan sökte en partner som specifikt kunnat erbjuda finansiella 
incitament, eller bättre affärsförslag och villkor och att detta skulle 
kunna vara en av huvudanledningarna till varför Europolitan valde just 
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Hi3G som partner. Empiriskt har dock inte detta kunnat styrkas, varför 
vi väljer att placera Europolitan på nivå 0 i analysmodellen. 

Licenser Denna faktor har vi inte funnit något empiriskt stöd för att ha 
kunnat vara något som påverkat Europolitans val av Hi3G som partner. 
Båda företagen tilldelades varsin UMTS-licens och till skillnad från Telia, 
som saknade licens finns därför inte samma incitament för att välja 
partner utifrån detta. Således anser vi inte att detta varit av betydelse för 
Europolitans val, varför Europolitan graderas 0 för denna faktor. 

Realkapital Beträffande reala tillgångar finns inget empiriskt stöd för att 
detta skulle kunna vara en av anledningarna till varför Europolitan valt 
att samarbeta med Hi3G. Kontentan blir därför att vi bedömer att detta 
saknat betydelse för Europolitans val av partner, varför Europolitan 
tilldelas nivå 0. 

Utöver de studerade faktorerna i analysmodellen utifrån vilka vi 
granskat Europolitans val av Hi3G, har även en annan intressant aspekt 
framkommit i empirin. Denna avser det uttalande 3GIS:s VD Chris 
Bannister gjorde i slutet av november då denne påstod att Hi3G inte 
skulle komma att intressera sig för företagskunder, utan istället satsa på 
privatkunderna. I och med att Europolitan, som tidigare varit kända för 
att rikta sig mot företagskunder enligt detta uttalande kan komma att 
ändra fokus, finns misstankar om att Hi3G och Europolitan kan komma 
att dela upp marknaden när de börjar lansera sina tjänster. Detta är dock 
inget som vi empiriskt kunnat bevisa, varför vi inte anser oss ha 
tillräckligt med stöd för att betrakta detta som en realitet. 
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5.4 Hi3G 
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Figur 5.4 Urvalskriterier för partnerval Hi3G gentemot Europolitan 
Källa: Egen figur 

Storlek Som tidigare nämndes under 5.3 där Europolitan analyserades 
fanns empiriskt inget som antydde att de valt att samarbeta med Hi3G 
på grund av dess storlek. Detsamma bedömer vi även gälla omvänt för 
Hi3G och Europolitan, det vill säga att det faktum att båda företagen har 
stora, internationella aktörer i ryggen, inte ger oss tillräckligt empiriskt 
stöd för att kunna bedöma att storlek varit av betydelse när Hi3G valt 
Europolitan som partner. Vi graderar därför Hi3G till 0 för denna faktor. 

Kompatibilitet Avseende kompatibilitet går det att vända på det 
resonemang som fördes avseende Europolitans val av Hi3G i avsnitt 5.3. 
I och med att både Investor och Europolitan i grunden är svenska företag 
med erfarenhet och kännedom om den svenska marknaden och dess 
aktörer finner vi empiriskt stöd för att detta varit av viss betydelse vid 
Hi3G:s val av partner. En annan intressant aspekt som framkommit i 
empirin är Investors motvilja att samarbeta med Jan Stenbeck. Eftersom 
Investor ägs av Wallenbergsfären, vilka traditionellt tagit avstånd från 
Stenbeck och hans sätt att göra affärer har det därför inte funnits någon 
önskan hos Investor och därmed även Hi3G att samarbeta med Tele2. 
Detta anser vi implicit delvis kan förklara varför Hi3G valde 
Europolitan. Det ville helt enkelt inte samarbeta med Stenbecks Tele2. 
Med grund i dessa resonemang, är vår bedömning att Hi3G placeras på 
nivå 1 i analysmodellen beträffande kompatibilitet. 

Kultur och struktur Kulturellt och strukturellt gäller för Hi3G samma 
incitament som gällde för Europolitans val av Hi3G. Som tidigare sagts i 
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samband med detta i avsnitt 5.3 och Europolitan är både Vodafone och 
Hutchison Whampoa formaliserade och hierarkiska företag. Därutöver 
gäller även att det faktum att Europolitan och Investor i grunden är 
svenska företag även ur ett Hi3G-perspektiv. Vår bedömning är således 
att Hi3G bör placeras på nivå 1 i analysmodellen för denna faktor.  

Tidigare samarbeten Den empiriska koppling som presenterades ovan i 
avsnitt 5.3 gällande Vodafones och Hutchison Whampoas gemensamma 
närvaro på andra marknader gäller givetvis även här. Vår slutsats är 
också densamma, det vill säga att dessa empiriska kopplingar inte räcker 
för att kunna påvisa att explicita incitament funnits för Hi3G att vilja 
samarbeta med Europolitan. I empirin antyds dock att det funnits delade 
meningar om vilken som varit den mest optimala samarbetsparten för 
Hi3G mellan Hutchison Whampoa och Investor. Enligt denna 
information var det Hutchison Whampoa som främst ville samarbeta 
med Europolitan. Vi väljer med grund i ovanstående resonemang att 
placera Hi3G på nivå 0 i analysmodellen i detta avseende. 

Rykte Inget uppenbart stöd har empiriskt återfunnits till att Europolitans 
rykte kunnat vara en avgörande faktor för Hi3G:s val. Implicit kan 
samma förklaring som för Europolitan appliceras även för Hi3G, det vill 
säga att empirin ger en antydan om att det varit allmänt känt i branschen 
att Orange hade det turbulent internt och svårigheter mellan engelska 
och franska intressen och att detta möjligen kunnat avskräcka Hi3G från 
ett samarbete med Orange. Däremot anser vi inte att detta ger tillräckligt 
med stöd för att placera Hi3G på en annan nivå än 0 i analysmodellen.  

Finansiering Finansiellt har vi inte funnit någon antydan om att Hi3G 
valde Europolitan på grund av några finansiella eller affärsmässiga 
incitament. Vår bedömning är därför att detta inte kunnat styrkas, varför 
vi placerar Hi3G på nivå 0 avseende finansiering. 

Licenser Inga incitament för att detta varit av betydelse har återfunnits 
empiriskt. I egenskap av att Hi3G tilldelades en egen licens fanns inget 
incitament till varför de just skulle välja Europolitan ur denna aspekt. Vi 
placerar därför Hi3G på nivå 0 i analysmodellen avseende licenser. 
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Realkapital Beträffade realkapital är vi av åsikten att denna faktor varit 
den främsta anledningen till varför Hi3G valde Europolitan som partner. 
Eftersom Europolitan redan har en befintlig infrastruktur i egenskap av 
det GSM-nät de idag äger och driver påvisar empirin att detta är av 
central betydelse för Hi3G:s önskan om att samarbeta med Europolitan. 
Detta är också anledningen till varför empirin antyder att Europolitan 
var en attraktiv partner för samtliga övriga aktörer också. Speciellt för 
Hi3G och Orange, som är nya på den svenska marknaden, men även för 
både Telia och Tele2, eftersom en befintlig infrastruktur i detta avseende 
går att betrakta som en stor tillgång oavsett om partnerföretaget i fråga 
har eller inte har en egen befintlig infrastruktur. Vår bedömning är att 
detta är en faktor som varit av central betydelse för Hi3G:s val av 
Europolitan. Ytterligare en central aspekt vi bedömer varit av stor 
betydelse för Hi3G och Europolitans samarbete är det faktum att 
Europolitan redan har en befintlig kundbas. Detta är något empirin 
påvisar ger stora incitament för samtliga aktörer och särskilt de som är 
nya på den svenska marknaden att vilja ingå ett samarbete med 
Europolitan. Vi vill med detta säga att detta är en aspekt som inte bara 
förklarar varför Hi3G hade incitament till att välja Europolitan som 
samarbetsparter utan även att Europolitan är en attraktiv partner för 
samtliga nämnda aktörer. 

5.5 Orange 

I detta avsnitt avser vi kort analysera varför Orange i dagsläget formellt 
fortfarande står utan samarbetspartner. Det finns ett intentionsavtal 
mellan Orange och 3GIS, vilket ger Orange rätt att upptas till en 
fullvärdig medlem av 3GIS. Detta har dock inte i skrivande stund 
realiserats, varför vi betraktar Orange som utanför detta samarbete. 

Empiriskt har vi inte funnit något stöd som förklarar varför Orange inte 
är en lämplig partner utifrån faktorn storlek. Ett möjligt resonemang kan 
dock innefatta det faktum att Telia undvek Orange på grund av att Telia 
sökte en i jämfört med dem själva mindre samarbetspartner.  

Beträffande finansiering finns inga explicit empirisk information som 
antyder att detta kan ha varit avgörande. Möjligen kan en förklaring 
ligga i det faktum att Orange inte kände några påtryckande finansiella 
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incitament att välja att samarbeta, eftersom de hade tillräckliga resurser 
för att stå på egna ben. I vår mening anser vi inte att detta är realistiskt, 
eftersom fördelarna med att samarbeta var alltför tydliga för att kunna 
förbise. En möjlig anledning kan, som empirin antyder, ha varit att 
Orange inte var aktuellt för Telia på grund av att Orange krävde för 
mycket betalt. Däremot anser vi att kompatibilitet samt kultur & struktur 
kan ha spelat en viss roll för Orange egna attraktivitet gentemot de 
övriga aktörerna. Empirin antyder att det varit allmänt känt att det fanns 
en turbulens inom Orange med svårigheter mellan engelska och franska 
intressen. Vi är av åsikten att detta möjligen har påverkat varför Orange 
inte fann en samarbetspartner innan de två samarbetena som granskats 
hann bildas, med konsekvensen att Orange stod ensam kvar. Med 
interna problem att lösa är vi av åsikten att detta kanske var högsta 
prioritet, varför tillräckliga resurser inte fokuserades på att finna en 
partner att samarbeta med. Samtidigt verkade detta negativt 
ryktesmässigt utåt, gentemot de övriga aktörerna.  

Vad tidigare samarbeten eller licenser beträffar har inte heller här 
återfunnits något empiriskt stöd som kunnat förklara varför Orange inte 
har en samarbetspartner i dagsläget. I egenskap att Orange är nya på den 
svenska marknaden och har tidigare konkurrerat på de marknader där 
aktörer som är involverade i detta sammanhang varit verksamma. 
Visserligen finns en möjlighet att dåliga relationer på grund av tidigare 
konkurrens varit av vikt och påverkat utfallet, men detta är inget vi 
funnit stöd för i empirin. Vidare, vad realkapital beträffar ser vi en möjlig 
förklaring i empirin som kan förklara varför Orange inte har en 
samarbetspartner idag. I egenskap av att Orange är nya på den svenska 
marknaden har de varken en befintlig infrastruktur eller en befintlig 
kundbas i Sverige. Detta är något som kan ge en antydan om att andra 
aktörer varit mer attraktiva än Orange att samarbeta med. Visserligen 
gäller samma för Hi3G och dessa är en del av 3GIS. Detta anser vi inte 
förkastar denna, för Orange aktuella tes, eftersom Hi3G och Europolitans 
samarbete även kan förklaras utifrån andra faktorer.  

Sammanfattningsvis vill vi poängtera att enbart dessa faktorer inte kan 
förklara varför Orange står utanför. Istället är det många aspekter som 
måste vägas in där Orange förhållande till de övriga aktörerna samt de 
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övriga aktörernas förhållande gentemot varandra bara är några 
dimensioner av helhetsbilden. En sådan förklaring kan till exempel vara 
de empiriska antydningar om att Orange hade ett samarbete på gång 
med den finska teleoperatören Sonera, något som dock rann ut i sanden. 
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6 SLUTSATSER 
 

 

 

 

 

”Att skapa förståelse för de faktorer som ligger bakom valen av 
samarbetspartners vid bildandet av de joint ventures som ska bygga upp 
det framtida svenska 3G-nätet.” Så löd syftet som presenterades i 
uppsatsens inledande kapitel. Vad har då undersökningen gett för 
resultat och vilka reflektioner har vi gjort under arbetets gång? 
Slutsatserna presenteras således i detta, avslutande kapitel. 

Vi vill inleda detta kapitel med att kort göra en återblick på hur detta 
arbete utförts mer praktiskt. För att besvara den aktuella frågeställningen 
har vi tagit stöd i för uppsatsen utvalda och i vår mening relevanta 
teorier (kapitel 3). Ur dessa har sedan en egen analysmodell konstruerats 
i syfte att hjälpa oss att bedöma det empiriska material vi inhämtat 
(kapitel 4). Det empiriska materialet har sedan analyserats (kapitel 5) 
med hjälp av den tidigare konstruerade analysmodellen. Det 
vetenskapliga förhållningssätt som präglat genomförandet av denna 
uppsats samt vårt tillvägagångssätt presenterades i kapitel 2. 

I föregående kapitel analyserades de fyra företagen som ingår i de två 
joint venture som vi studerat utifrån vår egen analysmodell. 
Målsättningen med detta var att utifrån den teori vi använt skapa 
förståelse för orsakerna till varför respektive företag valt just den partner 
de valt. Vi har även studerat det utanför stående företaget, Orange, för 
att försöka se om dessa kunnat ge någon förklaring till varför Orange i 
dagsläget inte ingår i något av de båda joint ventures som studerats. 
Resultaten av analysen i kapitel 5 presenteras nedan i figur 6.1. För varje 
företag som ingår i ett av de två joint ventures som studerats presenteras 
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de faktorer ur analysmodellen vi empiriskt funnit att påverkat respektive 
företags val av partner. Faktorerna i fet skrift återspeglar 
analysmodellens nivå 2. Faktorerna som står i normal skrift återspeglar 
analysmodellens nivå 1. 

Telia 

Tele2

Orange

Hi3G

Europolitan Vodaphone 

Svenska UMTS-Nät 
AB 

3G Infrastructure 
Services AB 

Nätoperatörer Mobiloperatörer

Kultur & 
struktur 
Kompatibilitet 

Realkapital 
Kultur & 
struktur 
Kompatibilitet 

Kompatibilitet 
Finansiering 
Realkapital 

Kompatibilitet 
Finansiering 
Licenser 
Storlek 
Realkapital 

 

Figur 6.1 Urvalskriterier för samtliga mobiloperatörer involverade i de 
två nätbolagen 
Källa: Egen figur 

Betraktas figur 6.1 ovan ser vi att huvudsakligen samma faktorer har 
varit avgörande för företagen som valt att samarbeta. Däremot skiljer sig 
dessa faktorer åt mellan de båda joint ventures som bildats.  
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Vår analys visar att kompatibiliteten mellan Europolitan och Hi3G med 
avseende på ledningar samt kultur & struktur varit avgörande för 
bildandet av 3GIS. Därutöver hade Hi3G ett ytterligare incitament att 
samarbeta med Europolitan i egenskap av att Europolitan hade en 
befintlig infrastruktur. En annan faktor som påvisat vara en möjlig orsak 
till Hi3G:s val av Europolitan har varit det faktum att Europolitan har en 
befintlig kundbas i Sverige. 

Utifrån Tele2 och Telias perspektiv är vår bedömning att de drivande 
gemensamma incitamenten varit finansiering och kompatibilitet med 
avseende på ledningsgrupperna. Därutöver motiverade det faktum att 
Telia hade den idag mest utbyggda befintliga infrastrukturen Tele2 i sitt 
val. Telia å andra sidan, hade extra incitament för att samarbeta med 
Tele2 på grund av att Tele2 relativt de övriga aktörerna var små. Tele2 
hade också en befintlig infrastruktur i Sverige, något vi bedömt varit av 
betydelse för Telias val av partner. Slutligen, det faktum att Telia stod 
utan licens var givetvis huvudanledningen till att de överhuvudtaget 
ville ingå ett samarbete. Detta påverkade givetvis också deras val av 
partner, men kanske inte explicit valet av Tele2.  

Slutligen, i dagsläget står Orange fortfarande formellt utanför de båda 
granskade samarbetena. Även om inga explicita förklaringar till detta 
återfunnits empiriskt, har vi funnit antydelser om att möjliga orsaker 
baserat sig i kompatibilitet med avseende på ledningsgrupper samt 
kultur och struktur, men även empiriska antydningar som 
analysmodellen inte förklarar. Beträffande kompatibilitet har Orange 
haft interna intressekonflikter mellan engelska och franska intressen. 
Något som kan ha prioriterat högre än samarbete med externa aktörer 
inom Orange. Dessutom kan detta ha påverkat Orange rykte bland de 
övriga aktörerna negativt. Empirin antyder också att Orange hade ett 
samarbete på gång med den finska teleoperatören Sonera, något som 
dock rann ut i sanden. Detta är också en möjlig förklaring till varför 
Orange inte varit med i förhandlingarna med 3GIS från början. 

Mobiltelefonin och den tekniska utvecklingen som möjliggör 
integrationen mellan data- och röstkommunikationen är något vi 
betraktar som ett av de mest spännande utvecklingsområdena inom 
informationsteknologins idag. I takt med att 3G-nätet färdigställs och 
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fylls med både röst- och datarelaterade tjänster kommer fler och fler 
intressanta undersökningsområden att bli aktuella. En rad områden vi 
kommit i kontakt med under arbetets gång och som vi gärna 
rekommenderar den intresserade läsaren att undersöka närmare är hur 
värdekedjan för mobil kommunikation kommer att utvecklas, hur de 
studerade aktörerna i denna uppsats kommer att interagera utifrån ett 
co-opetitionperspektiv, samt hur lönsamheten kommer att utvecklas och 
uppnås för de inblandade aktörerna.  
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APPENDIX I 
 

 

 

 

 

Intervjuguide 

Uppsatsens Syfte: Att skapa förståelse avseende faktorer som ligger 
bakom valen av samarbetspartners vid bildandet av de joint ventures 
som ska bygga upp det framtida svenska 3G-nätet. 

Central frågeställning: Varför bildade just Hi3G och Europolitan 
(eventuellt Orange) det ena nätbolaget (3G Infrastructure Services AB) 
och Tele2 och Telia det andra nätbolaget (Svenska UMTS-Nät AB)? 
Varför grupperade sig bolagen som de gjorde? 

Tankegångar kring möjliga orsaker: 

• Ligger tidigare samarbeten till grund? 

• Har politiska eller personliga intressen spelat en avgörande roll till ingåendet av 
samarbetena? 

• Kan tidigare och befintliga ägarstrukturer spela in? 

• Finns det andra synergi- eller utbyteseffekter än att minimera kostnaderna för 
nätutbyggnaden som förklarar konstellationerna? 

• Är framtida samarbetsmöjligheter som mobilteleoperatörer viktigare än dagens 
nytta? 

• Kan kulturella och strukturella aspekter ha påverkat valet av samarbetspartners?
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Begreppslista 

I detta appendix presenteras en begreppslista som avser att förklara de begrepp 
som är relevanta för undersökningsområdet. Vi hoppas härigenom kunna bringa 
en bättre förståelse kring vanligt förekommande begrep. 

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) 
UMTS är ett av de nya, tredje generationens mobiltelefonisystem (3G) 
som utvecklas inom ramverket som är definierat av International 
Telecommunications Union (ITU). UMTS har definierats som en öppen 
och internationell standard för högkapacitets- och höghastighetssystem 
för mobiltelefoni och innefattar både land- och sattelitbaserade 
komponenter. (Report No. 2, UMTS Forum, 2000) UMTS efterföljer 
NMT- och GSM-systemen och innebär snabbare överföring av data till 
mobiltelefoner och andra mobila terminaler än vad som är möjligt i 
dagens mobiltelefoni. (Björnström, 2000) Detta möjliggörs genom att 
UMTS klarar betydligt högre överföringshastigheter än dagens GSM-
system, samt att UMTS klarar samma protokoll som används för att 
överföra data som används över Internet, Internet Protocol (IP). IP är 
paket-switchat, vilket innebär att data delas upp i små paket, vilka är 
adresserade till en specifik adress, men vilka kan ta olika vägar fram till 
adressen. Detta gör det möjligt att vara konstant uppkopplad och 
erbjuda data rate on-demand (ta betalt enbart för mängd överförd data). 
Detta jämfört med WAP (Wireless Application Protocol), som 
inledningsvis var krets-switchat, viket innebär att överföring av data 



 

 

alltid sker mellan avsändaren och mottagaren med en direkt anslutning. 
(Report No. 2, UMTS Forum, 2000) 

Tredje generationens mobiltelefonisystem (3G) 
3G är en förkortning för tredje generationens mobiltelefonisystem och 
avser den kommande utvecklingen av konsument- och företagsbaserad 
trådlös teknologi, speciellt mobilkommunikation. Denna, tredje fas antas 
nå sitt mognande mellan 2003 och 2005. Tredje generationen, avser som 
namnet antyder är efterföljaren till den första generationen (1G) och 
andra generationen (2G) av trådlös kommunikation. 1G-perioden varade 
genom 1980-talet. Dessa nät inkluderade de första äkta 
mobiltelefonsystemen, först kända som ”cellular mobile radio 
telephone”. 1G-näten använde analog röstsignalering och var inte 
märkbart mer avancerade än de reläbaserade nätverk använda av 
amatörradiooperatörer. 2G-perioden startade i början av 1990-talet och 
en stor del av denna teknologi är fortfarande i drift. 2G-telefonen 
använder digital röstkodning. Exempel är CDMA, TDMA och GSM. 
Sedan dess påbörjande, har 2G-teknologin ständigt förbättrats med ökad 
bandbredd och paket-switchning, samt introduktionen av multimedia. 
Dagens mobila trådlösa kommunikation benämns ofta 2.5G.19 

General Packet Radio Services (GPRS) 
GPRS är en paket-switchad trådlös kommunikationstjänst för 
mobiltelefon- och datoranvändare. GPRS levererar 
överföringshastigheter på mellan 56 till 114Kbps vid en konstant 
uppkoppling. Den högre överföringshastigheten ska kunna erbjuda 
mobiltelefon- och datoranvändare att delta i videokonferenser och 
interagera med multimediala webbsiter och andra liknande 
applikationer. GPRS är baserat på GSM-standarden och är avsedd att 
komplettera de befintliga tjänsterna såsom krets-switchade 
mobiltelefonanslutningar och SMS. I teorin ska GPRS paketbaserade 
tjänst kosta mindre än de krets-switchade tjänsterna, eftersom 
kommunikationskanalerna delas i GPRS. Detta genom att paketen 
skickas on-demand och inte dediceras till en specifik användare i taget. 
Det är också tänkt att utvecklandet av applikationer ska bli lättare, 

                                           

19 http://searchnetworking.techtarget.com/sDefinition/0,,sid7_gci214486,00.html 



 

 

eftersom de snabbare överföringshastigheterna kommer att eliminera 
behovet av de middleware som tidigare varit nödvändiga för att anpassa 
de långsammare trådlösa systemen till de snabbare fasta systemen.20 

Wireless Application Protocol (WAP) 
WAP är en global standard för sladdlös information och telefontjänster 
avsedd för mobiltelefoner och andra trådlösa terminaler. Under WAP 
samsas ett antal specifikationer med vilkas hjälp webbliknande program 
kan utvecklas för mobila nätverk. WAP-protokollen liknar i stor 
utsträckning de redan befintliga Internetstandarderna XML, IP samt 
UDP och är optimerade för små terminaler med begränsad bandvidd 
som exempelvis mobiltelefoner. WAP-protokollen bygger på en öppen 
standard, vilket innebär att de inte är patenterade av något specifikt 
företag.21 WAP utvecklades av fyra företag: Ericsson, Motorola, Nokia 
och Unwired Planet (numera Phone.com). WML (Wireless Markup 
Language) används för att skapa sidor som kan användas genom WAP-
protokollen.22  

                                           

20 http://searchnetworking.techtarget.com/sDefinition/0,,sid7_gci213689,00.html 
21 http://se.allwap.com/vadarwap/ 
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