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Abstrakt 
 
Titel: Regionala Strategiska Nätverk - En studie av företag i samverkan för hållbar 
utveckling 
 
Nivå: C-uppsats, kandidatexamen i företagsekonomi. 
 
Författare: Albin Axelsson och Emma Sundberg. 
 
Handledare: Agneta Sundström. 
 
Datum: 2016-05-31 
 
Syfte: Vårt syfte är att skapa förståelse för vilka motiv som ligger bakom att ingå i 
regionala strategiska nätverk och att analysera hur samverkan inom hållbarhet bidrar till 
nätverkets gemensamma mål. 
 
Metod: Studiens forskningsansats är av kvalitativ karaktär. Det empiriska materialet har 
samlats in genom åtta semi-strukturerade intervjuer, utförda på sex olika företag, inom 
nätverket SMART Resplan, samt genom tre deltagande observationer i form av 
workshops. Materialet analyserades med hjälp av en tematisk analys för att kunna 
utskilja olika teman. 
 
Resultat och slutsats: Det främsta motivet att ingå i ett hållbarhetsutvecklande RSN är 
att få ett utbyte. Vi har också identifierat att de främsta motiven är personliga och 
speciella för varje företag och det skiljer sig från varandra. Största fördelen med 
samverkan ligger inom effektivisering och erfarenhetsutbyte, både för de 
organisatoriska målen och nätverksmålen. Det primära målen hos alla deltagare är 
hållbarhet, men den ekonomiska vinningen spelar stor roll för verksamheten i helhet för 
att få fortsätta arbeta med en mjuk variabel som hållbarhet. 
 
Studiens bidrag: Ger en ökad förståelse för hur nätverket i framtiden kan arbeta för att 
få fler företag att delta i hållbarhetsutveckling. Den ekonomiska aspekten är av stor vikt 
och ett mätbart mål verkar avgörande för många. 
 
Fortsatt forskning: Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka om nätverket kan 
använda sig av ekonomiska faktorer som en motivationsfaktor. Den andra är att skapa 
en bredare uppfattning om hur sårbarheten påverkas om nätverket får med hela 
organisationen istället för bara en engagerad individ. Den tredje är att undersöka ett 
nätverk där forskaren inte har samma begränsningar som vi haft med tidsaspekten. 
 
Nyckelord: Regionala Strategiska Nätverk, motiv, samverkan, mål, hållbarhet.



 

 
 

Abstract 
 
Title: Regional Strategic Network - A study of companies in cooperation for 
sustainable development. 
 
Level: Bachelor thesis in Business economics. 
 
Authors: Albin Axelsson and Emma Sundberg. 
 
Supervisor: Agneta Sundström. 
 
Date: 2016-05-31 
 
Aim: Our aim is to create an understanding of the motives that underlie to participate in 
regional strategic networks and how cooperation for sustainability tribute to achieve the 
networks common goals. 
 
Method: For the aim of this study a qualitative research approach has been used. The 
empirical data was compiled through eight semi-structured interviews conducted on six 
different companies within the network SMART-Resplan, as well as three participating 
observations in the form of workshops. The material was analysed using a thematic 
analysis to distinguish various themes. 
 
Result and conclusion: The primary motive to participate in a sustainable development 
RSN is to get a exchange. We have also identified that the main motives are personal 
and special for each company and it differs from each other. The main advantage of 
cooperation is efficiency and experience exchange both for the organisational goals and 
the network goals. The primary goals of all the participants are sustainability, but the 
economic benefits play a major role in the business as a whole to continue to work with 
a soft variable as sustainability. 
 
Contribution: Provides a greater understanding of how the network in the future can 
work to get more companies to participate in sustainable development. The economic 
aspect is of great importance and a measurable goal is vital for many. 
 
Future research: A proposal for future research is to investigate whether the network 
can make use of economic factors as a motivating factor. The second is to provide an 
wider understanding of how the vulnerability is affected if the network gets the entire 
organization rather than just a committed individual. The third is to investigate a 
network where the researcher does not have the same limitations that we had with the 
time aspect. 
 
Key words: Regional Strategic Network, motives, cooperation, goals and sustainability. 
  



 

 
 

Innehållsförteckning	
1.	INTRODUKTION	 1	

1.1	INLEDNING	 1	

1.2	SYFTE	 4	

1.3	FORSKNINGSFRÅGOR	 4	

1.4	AVGRÄNSNING	 4	

1.5	DEFINITIONER	 4	

1.6	DISPONERING	 5	

2.	TEORETISK	REFERENSRAM	 7	

2.1	STRATEGISKA	NÄTVERK	 7	

2.2	MOTIV	ATT	INGÅ	I	NÄTVERK	 10	

2.3	SAMVERKAN	OCH	ENGAGEMANG	 11	
2.3.1	Samverkan	och	engagemang	inom	ramen	för	RSN	 12	

2.4	MÅL	MED	NÄTVERKET	 14	

2.5	HÅLLBARHET	SOM	GEMENSAMT	MÅL	INOM	RSN	 15	

2.6	SAMMANFATTNING	AV	DEN	TEORETISKA	REFERENSRAMEN	 17	

3.	METOD	 20	

3.1	DESIGN	 20	

3.2	FORSKNINGSSTRATEGI	 21	

3.3	INSAMLING	AV	DATA	 21	

3.4	DELTAGANDE	OBSERVATIONER	 22	

3.5	VAL	AV	RESPONDENTER	 23	

3.6	TOLKNINGSRAM	 25	

3.7	GENOMFÖRANDE	AV	STUDIEN	 26	

3.8	PRIMÄR	OCH	SEKUNDÄR	DATA	 27	

3.9	KVALITETSDISKUSSION	 28	

3.10	ETIK	 30	

3.11	METODKRITIK	 31	

4.	EMPIRI	 32	

4.1	SMART	RESPLAN	 32	

4.2	DELTAGANDE	OBSERVATIONER	VID	WORKSHOPS	MED	SMART	RESPLAN	 33	

4.3	MOTIV	ATT	INGÅ	I	NÄTVERK	 34	
4.3.1	Stärka	varumärket	kopplat	till	hållbarhet	 34	
4.3.2	Ekonomisk	effekt	 34	
4.3.3	Kontaktnät	 35	

4.4	SAMVERKAN	OCH	ENGAGEMANG	 36	
4.4.1	Utvecklar	relationer	 36	
4.4.2	Utbyte	 37	



 

 
 

4.4.3	Olika	faser	i	arbetet	 38	

4.5	MÅL	MED	NÄTVERKET	 38	
4.5.1	Förankra	för	framtiden	 39	
4.5.2	Hållbara	resor	 39	
4.5.3	Ekonomisk	vinst	 40	

4.6	SAMMANFATTANDE	MODELL	FRÅN	EMPIRISK	DATA	 41	

5.	ANALYS	 43	

5.1	MOTIV	ATT	INGÅ	I	NÄTVERK	 43	
5.1.1	Stärka	varumärket	kopplat	till	hållbarhet	 44	
5.1.2	Ekonomisk	effekt	 44	
5.1.3	Kontaktnät	 45	

5.2	SAMVERKAN	OCH	ENGAGEMANG	 46	
5.2.1	Utvecklar	relationer	 46	
5.2.2	Utbyte	 46	
5.2.3	Nivåskillnad	 47	

5.3	MÅL	MED	NÄTVERKET	 47	
5.3.1	Förankring	för	framtiden	 48	
5.3.1	Hållbara	resor	 49	
5.3.3	Ekonomisk	vinst	 50	

6.	SLUTSATS	 51	

6.1	STUDIENS	BIDRAG	 53	
6.1.1	Rekommendation	till	nätverksledningen	 55	

6.2	STUDIENS	BEGRÄNSNINGAR	 56	

6.2	FÖRSLAG	TILL	FORTSATT	FORSKNING	 56	

7.	REFERENSLISTA	 57	
 

  



 

 
 

Figur- och Tabellförteckning 

 

Figurer 

 

Figur 1: Process inom RSN med motiv, samverkan och mål inkluderat (Egen design, 2016)....s.9 

Figur 2: Mål som drivkrafter (Andrésen et al. 2012, Egen design, 2016)   ……………..……s.13 

Figur 3: Economic, enviromental and social sustainability (Dyllick och Hockerts 2002) ..….s.16 

Figur 4: Sammanfattande modell av teoretisk referensram (Egen design, 2016).…………….s.19 

Figur 5: Forskningsfrågor, rubriker och teman baserat på empiriskt material (Egen design, 2016) 

………………………………………………………………………………………………....s.42 

Figur 6: Analysmodell som kopplar ihop teori med empiriskt material, och visar de utmärkande 

faktorerna (Egen design, 2016     ……………………………………………………………..s.43 

 

Tabeller 

 

Tabell 1: Fyra typer av samverkan mellan företag (Hallén et al. 2009)  ………………………s.7 

Tabell 2: Sammanfattning av intervjuer (Egen design, 2016)…………...……………………s.24 

Tabell 3: Sammanfattning av deltagande observationer (Egen design, 2016) ………………..s.25 

  



 

1 
 

1. INTRODUKTION 
Här presenteras en inledning till arbetet som ligger till grund för problematiseringen. 

Problematiseringen mynnar ut i ett syfte och tre forskningsfrågor och följs av en 

avgränsning samt en disponering. 

 

1.1 INLEDNING   
Nätverk är en eller flera samarbetsformer som kan vara informella eller formella och de 

består huvudsakligen av att några aktörer har ett gemensamt intresse och samverkar mot 

ett ömsesidigt mål (Gustavsson, 2009). Förmågan att kunna nätverka är en viktig del av 

en individs sociala och kommunikativa färdigheter. Nätverkande är ett bra sätt att skapa 

en överblick av vad som pågår i branschen, se vart utvecklingen är på väg och hur ett 

företags konkurrenter hanterar olika problem (Företagande, 2012). Nätverk har visat sig 

stötta individers och företags relationer med olika personer och grupper där 

relationernas kvalitet är en viktig faktor för att utveckla prestationer och avancemang 

(Langford 2000). Watson (2007) anser att studier som utgår från nätverksteori är ett 

framgångsrikt sätt att studera företagande då dessa visar förmågan hos företag att få 

tillgång till resurser som inte ligger under deras direkta kontroll, utan finns inom 

nätverket och bidrar till kostnadseffektivisering. Nätverk bidrar till att skapa värden 

genom att de bidrar till interaktion mellan aktörer som gör att företag får tillgång till 

sociala resurser som finns inom nätverket. De flesta studierna kring nätverkande ser 

nätverk som något fördelaktigt och positivt för de inblandade aktörerna (Watson, 2007). 

Samtidigt som företag verkar individuellt och kan vara självständiga kan de samverka 

med andra aktörer för att nå gemensamma mål eller syften (Andrésen, Lundberg & 

Roxenhall, 2008). 

 

Forskning inom hållbarhet har uppmärksammat de fördelar som finns genom att 

nätverka. Den nyare FN agendan 2030 för hållbar utveckling har satt upp 17 globala 

mål. Mål 17, att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet 

för hållbar utveckling, menar att partnerskap ska uppmuntras för ökad mobilisering av 

flera parter som utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser kan främja 

effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila 

samhället (Regeringen, 2016). Detta visar att samverkan behöver ske för att kunna 
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hantera de olika mål som ställs på organisationer idag inom ramen för hållbarhet. 

Forskning visar att det externa trycket på organisationer har lett till att de övergripande 

kraven på ansvarstagande har konkretiserats (Nilsson & Olve, 2013) och att hållbar 

utveckling leder till både samhällelig och ekonomisk vinst (Arjaliés & Mundy, 2013). 

Det externa trycket, regeringsmålen och den samhälleliga och ekonomiska vinsten visar 

att nutidskraven på hållbarhet på ett naturligt sätt kan bli en effektiv och integrerad del 

av organisationen.  

 

För att kunna sträva mot samma mål om hållbarhet krävs engagemang från aktörerna 

inom nätverket. Engagemang är viktigt för att skapa eller bibehålla värdefulla relationer 

(Andrésen, Lundberg & Roxenhall, 2009). Fullerton (2005) betraktar engagemang som 

en psykologisk kraft som knyter samman parterna i en relation, som genom nätverket 

kan ses som att psykiskt binda sig till relationen med andra organisationer genom 

åtaganden och insatser. Framgångsrikt samarbete och värdefulla relationer kommer, 

enligt Mirvis och Worley (2013), att kräva att de individuella deltagande 

organisationerna behöver ändra traditionella funktioner för att skapa intern och extern 

kapacitet inom ramen för nätverket. Detta ses som en utmaning, men enligt Ritvala och 

Salmi (2010), kan värdet och relationerna i nätverket endast öka vid en lyckad 

mobilisering där alla deltagande aktörer strävar mot samma mål.  

 

Ett specifikt sätt att nätverka är att ingå i regionala strategiska nätverk som är ett nätverk 

innehållande minst tre aktörer med frivillig medverkan på regional nivå (Andrésen et al. 

2008). Det är inte alla som blir inbjudna till strategiska nätverk som väljer att delta 

(Huggins, 2001), och även om de deltar kan nivån av engagemang och grad av 

deltagande i nätverksmöten vara låg. Något som kan påverka engagemanget är den 

samlade målbild som nätverket säger sig vilja representera (Andrésen, Lundberg & 

Roxenhall, 2012). Forskning visar (Andrésen et al, 2008) att målen i strategiskt 

nätverkande ofta sätts av nätverksledningen eller av en extern aktör som, t.ex. EUs mål 

(Regeringen, 2016). Dessa överlappas i många fall mer eller mindre väl med målen hos 

de individuella medlemsorganisationerna och de personliga målen hos individerna som 

representerar företaget (Andrésen et al, 2012). Om nätverket lyckas med utmaningen att 

lösa målöverlappningen mellan de olika nivåerna är de mer benägna att få stöd, vilket 

stärker samverkan inom nätverket på sätt att det leder till högre engagemang (Andrésen, 

Persson & Lundberg, 2012).  
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Ett mål som sammankopplar olika aktörer inom ett nätverk kan vara riktat mot att skapa 

hållbarhet i samhället. Det finns idag många målsättningar och politiska beslut att 

Sverige ska bli mer hållbart och där målet idag är skapa ett hållbart samhälle genom att 

utveckla både det sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna (prop 

2000/01:130, regeringens skrivelse 2003/04:129). Förändringar i omvärlden innebär nya 

utmaningar för företag och den hållbara utvecklingen är något som diskuteras mer och 

mer. Budskapet är klart, målet är att satsa på hållbar utveckling för samhället, för vår 

framtid och för den biologiska mångfalden (Jakobsson 2008). ’’Hållbarhetsutveckling 

strävar efter att möta behoven och ambitionerna av nutiden utan att kompromissa med 

förmågan att möta dessa i framtiden’’ (WCED, 1987 sid.43). Binswanger (1998) menar 

att hållbarhetsarbetet måste integrera naturen i standardbegrepp som ekonomi för att 

fungera. Hållbara företag presterar även bättre och är mer attraktiva (SvD Näringsliv, 

2015). 

 

Fördelar med strategiskt nätverkande för hållbarhet är många (Företagande, 2012; 

Langford, 2000; Watson, 2007; Andrésen et al. 2008). Bevisat är att dagens arbete inom 

hållbarhet behöver nätverk och samverkan för bättre resultat (Regeringen 2016). Idag 

finns även ett ökar intresse från företagens intressenter att de ska medverka i olika 

aktiviteter för ett hållbart samhälle (Thorne, Mahoney, Gregory & Convery, 2015). 

Målet inom nätverket är hållbarhet, men de organisatoriska målen skilja sig från 

nätverkets mål (Andrésen et al. 2012). På samma sätt som målen varierar kan även 

motiven att ingå skilja sig från organisation till organisation (Andrésen et al. 2012). 

Motiv definieras som drivkraften och anledningen att handla på ett visst sätt 

(Nationalencyklopedin 1994) och är betydelsefullt för företag som i valet att gå med i 

nätverket.  

 

Få studier har uppmärksammat vilka motiv och mål företag har för att nätverka mot 

hållbarhet. Det saknas även forskning kring hur motivet att ingå i samverkan skiljer sig 

från målet. Då motiv, samverkan och mål är centrala variabler inom processen för att 

ingå i regionala strategiska nätverk anser vi att det finns ett gap att fylla i teorin. Ett 

strategiskt nätverk som arbetar med hållbarhet och miljöarbete på regional nivå är 

nätverket SMART-resplan där 6 olika deltagande företag/organisationer samt 4 

ytterligare representanter från kommuner och regioner samverkar med mål om att skapa 
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ett mer hållbart samhälle. Studien undersöker vilka motiv enskilda aktörer har att ingå i 

nätverket har och hur det överensstämmer med målet i regionala strategiska nätverk. 

Studien bidrar till att ge en inblick i vad de vanligaste motiven att ingå är, fördelar och 

en nackdel med samverkan, samt en mål överblick för att i framtiden kunna 

marknadsföra på rätt sätt och skapa drivkrafter som attraherar deltagare.  

 

1.2 SYFTE 
Syftet är att skapa förståelse för vilka motiv som ligger bakom att ingå i regionala 

strategiska nätverk och att analysera hur samverkan inom hållbarhet bidrar till 

nätverkets gemensamma mål. 

 

1.3 FORSKNINGSFRÅGOR 
1. Vilka bakomliggande motiv har företag och organisationer att ingå i regionala 

strategiska nätverk? 

2. Vad är fördelarna med att engagera sig och samverka? 

3. Vilka mål syftar nätverket till att uppnå? 

 

1.4 AVGRÄNSNING 
Vi kommer i denna studie avgränsa oss till det regionala strategiska nätverket SMART-

resplan som verkar inom region Gävleborg. SMART-Resplan är ett nätverk i 

uppstartsfasen som arbetar för att skapa hållbarhet genom ökad användning av 

kollektivtrafik inom regionen. Denna avgränsning har vi gjort för att studera uppstarten 

av ett nätverk för att kunna urskilja motiven hos de deltagande företagen samt hur 

nätverkets samverkan bidrar till arbetet mot nätverkets gemensamma mål. 

 

1.5 DEFINITIONER 
Här samlar vi definitioner av de centrala delarna i studien. Då ett ord kan ha många 

olika definitioner, eller diffusa definitioner vill vi tydliggöra exakt vad vi menar med 

orden i just vår uppsats. 

RSN: Regionala Strategiska Nätverk - ett nätverk som har minst tre aktörer som 

frivilligt medverkan på regional nivå 
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Motiv: Bakomliggande drivkraften och anledning/orsaker till att ingå i nätverket som 

här är SMART Resplan 

CSR: CSR är en organisations sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvar gentemot 

samhället. 

Engagemang: Aktiviteter som initieras genom att delta i nätverket 

Samverkan: Att agera tillsammans mot ett gemensamt mål 

Mål: Syftet och ändamålet med nätverket 

Hållbarhet: Att använd dagens resurser så att det inte äventyrar resurser för framtidens 

generationer; omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga resurser 

Gemensamma målet i nätverket SMART-Resplan: Målet är ännu inte helt fastställt 

och kommer att tydliggöras utifrån de personliga och affärsmässiga målen de 

deltagande organisationerna har riktat mot hållbarhet. Vi kommer i denna studie kalla 

nätverksmålet för det gemensamma målet. 

 

1.6 DISPONERING 
Kapitel 1 - Introduktion: Detta kapitel tar upp aktuell fakta kring vårt ämne nätverk och 

hållbarhet, samt innehållande delar. Det startar brett om ämnet för att sedan komma 

fram till ett problem/gap i forskningen vilket sedan leder till vårt syfte och våra 

forskningsfrågor. Detta följs upp av en avgränsning av studien samt de viktigaste 

definitionerna inom vårt område. 

 

Kapitel 2 - Teori: Detta kapitel presenterar en redogörelse kring strategiska nätverk och 

RSN, koppling mellan motiv och RSN samt utveckling av engagemang inom RSN. 

Vidare presenteras målsättningens betydelse inom RSN, samt hållbarhet som mål. 

 

Kapitel 3 - Metod: Detta kapitel redogör våra metodval i studien, samt förklarar hur 

dessa kopplas till vår teoretiska utgångspunkt. Vi beskriver hur vi utfört vår 

informationssamling, tar upp hur vi uppfyller kvalitetskriterierna, samt håller en kritisk 

metoddiskussion. Avslutningsvis presenteras en genomgång av forskningsetiken i 

studien.  

 

Kapitel 4 - Empiri: Detta kapitel redogör för vår insamlade data från semi-strukturerade 

intervjuer, deltagande observationer samt projektdokument. Vi presenterar vår 
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utvecklade analysmodell innehållande motiv, samverkan och mål, samt underrubriker 

som kommit fram under empiri insamlingen.  

 

Kapitel 5 - Analys: Detta kapitel redogör för vår analys av den insamlade datan från det 

empiriska avsnittet. Vi presenterar analysmodellen kopplad till teorimodellen och 

utifrån denna analyserar vi huvudrubrikerna och underteman som framkom från 

empirin.  

 

Kapitel 6 - Slutsats: Detta kapitel presenterar våra slutsatser, studiens bidrag, 

rekommendationer till nätverksledningen, samt förslag till vidare forskning. 

 

  



 

7 
 

2. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta avsnitt tas relevant teori upp som är kopplat till vårt forskningsområde. Begrepp 

och tidigare forskning diskuteras för att ge en tydlig bild till läsaren om området och 

för att studien ska ha en kumulativ ansats. 

 

2.1 STRATEGISKA NÄTVERK 
Forskning om nätverk har sin grund i tidigt 1970-tal och det är framförallt verk av 

Granovetter (1973) och Mitznberg (1973) som lagt grund till forskningen som idag 

vuxit sig stor. Granovetter (1973, refererat från Langford 2000) beskriver nätverk som 

den interaktion och det samarbete som sker mellan arbetare inom och utom 

organisationen, medan Mitznberg (1973, refererat från Langford 2000) visar på de 

positiva effekter som deltagande i nätverk för med sig.  

 

Processen och platsen är något som Hallén, Johansson, Roxenhall (2009) menar är två 

viktiga aspekter inom nätverk och om man kombinerar dessa kan fyra typer av nätverk 

urskiljas. 

 

 Framväxande samverkan Designad samverkan 

Interregional samverkan Affärsnätverk Strategiska allianser 

Regional samverkan Kluster och industriella 

distrikt 

Regionala strategiska 

nätverk 

 

Affärsnätverk 

Affärsnätverk definieras enligt Pau (2012) som en grupp gemensamma företag, 

organisationer eller aktörer som bildar knytpunkter med utgångspunkt att öka sitt eget 

värde. Ett affärsnätverk kan också enligt Hallén, Johansson och Roxenhall (2009), bestå 

av affärsrelationer mellan leverantörer och kunder där båda parter är beroende av 

varandra och därmed bildas nätverk. Håkansson och Ford (2002) pratar om nätverk som 

Tabell 1. Fyra typer av samverkan mellan företag (Hallén et al. 2009) 
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en struktur av knutar som är sammankopplade till varandra genom olika trådar. 

Knutarna i affärsnätverk består av affärsenheter, tillverknings- och serviceföretag och 

trådarna mellan dessa är relationerna.  

 

Strategiska allianser 

Forskningen om strategiska allianser har sin grund i Porter och Fuller (1986, refererat 

från Morasch 2000) som definierar strategiska allianser som en sammanslutning där 

partners samarbetar men fortfarande förblir oberoende företag som konkurrerar med 

varandra. Morasch (2000) definierar strategiska allianser som ett samarbete med minst 

två konkurrenter på en oligopolistisk marknad som har ett gemensamt 

beroendeförhållande  

 

Kluster och industriella distrikt 

Kluster är, enligt Porter (1998, refererat från Schüller, Decker och Lerch 2013), 

”geografiska koncentrationer av sammankopplade företag, specialiserade leverantörer, 

tjänsteleverantörer, företag i närliggande branscher och tillhörande industrier i ett visst 

område som konkurrerar men också samarbetar”. Bell (2005) har en liknande syn på 

kluster och definierar dem som grupper av geografiskt närbelägna företag inom samma 

bransch. Enligt Hallén et al. (2009) är kluster inte byggda utan framvuxna av egen kraft 

eller gemensamma intressen och kan därför bestå av djupa historiska rötter. Dessa 

historiska rötter ger upphov till positiva samarbeten. 

 

Regionala strategiska nätverk (RSN) 

Strategiska nätverk definieras enligt Gulati, Nohria och Zaheer (2000), som nätverk som 

består av interorganisatoriska band med strategisk betydelse för företagen. De omfattar 

även strategiska allianser och är oftast kortsiktiga arrangemang som är designade av en 

specifik anledning (Baker & Faulkner 2002). 

 

Elmhester (2008) menar att det finns tre kriterier för att etablera strategiska nätverk. 

Först, att det finns fler än två företag, för det andra att företag har gjort ett aktivt val att 

vara med i nätverket samt slutligen att det finns någon form av företrädare för nätverket. 

Gemensamt för forskning inom strategiska nätverk är att nätverken består av fler än två 

företag och att företag som ingår i ett strategiskt nätverk har gjort ett aktivt val att 

medverka (Elmhester 2008; Andrésen 2008). Det aktiva valet är den största skillnaden 
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mellan nätverk och strategiska nätverk enligt Elmhester (2008). Hallén et al. (2009)  är 

inne på samma linje och menar att den vanliga definitionen på strategiska nätverk är att 

dessa består av tidsbegränsade, medvetna och målinriktade sammankopplingar mellan 

företag. 

 

Regionala strategiska nätverk betonar betydelsen av att de är regionala. Hallén et al. 

(2009) definierar regionala strategiska nätverk som en utvecklingssamverkan mellan 

företag inom en region som får stöd av myndigheter eller andra organisationer. 

 

Andrésen et al. (2008) har utvecklat en definition som är mer specificerad kring RSN. 

De menar att RSN kan definieras som ett nätverk omfattande tre eller flera 

organisationer som förblir självständiga men samverkar under ett gemensamt mål eller 

syfte, RSN arrangeras för regional utveckling och har därmed en regional avgränsning. 

Dessutom förvaltas RSN av en “ledare” som vanligtvis inte har några affärsförbindelser 

med de andra nätverksdeltagarna och medlemmarna är löst kopplade, samt med 

obefintliga relationer till varandra till en början. 

 

 
Figur 1. Process inom RSN med motiv, samverkan och mål inkluderat (Egen design, 

2016) 

 

Figur 1 illustrerar den process som sker inom ramen för RSN. Först krävs motiv att ingå 

i nätverket. Motivet leder i sin tur till att de som nätverkar engagerar sig i olika 

aktiviteter, utbyter kunskaper, skapar kontakter och relationer. Relationsskapandet utgör 
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grund för resultat av samverkan, för att sedan allt eftersom nätverket mognar nå fram till 

målet med nätverket. Vi kommer fortsatt i vår teoretiska referensram mer djupgående 

belysa och förklara dessa delar av processen för att ge en god förståelse för studiens 

kontext.  

 

2.2 MOTIV ATT INGÅ I NÄTVERK 
Motiv att ingå i nätverk härstammar, enligt Andrésen et al (2012) ofta från att det finns 

relaterade personliga erfarenheter av intressen av och konflikter. Aktörernas motiv att 

delta i RSN varierar ofta från organisation till organisation. Motiv kan vara att skapa en 

tryggare grund för företaget, förbättra organisationens ställning i förhållande till övriga 

företag eller att stödja utvecklingen av regionen. Andrésen et al (2012) menar att de 

traditionella motiven inom nätverk som behov av resurser, delade aktiviteter och delade 

intressen med aktörer är essentiella vid valet att samverka. Kunskapsdelning, större 

slagkraft och delad marknadsföring är fördelaktiga motiv till samverkan och att ingå i 

nätverk. I dagens globala ekonomi gör företag enligt Bititci, Butler, Cahill och 

Kearneyallt (2009) allt för att behålla sina konkurrensfördelar och genom att medverka i 

nätverk så delar företagen på resurser, information och risker.  

 

Motiv att gå med i nätverk kan enligt en studie av Hond, Bakker och Doh (2015) om 

icke-statliga organisationer vara ett ökat fokus på självreglering av företag och mer 

fokus på ”mjuk lagstiftning” samt den ökade fokusen på CSR-aktiviteter. Detta gör att 

gränsen mellan statliga, privata och civila suddats ut (Hond et al. 2015). 

 

Mirvis och Worley (2013) lägger vikt vid att motivet är att uppnå ökad effektivitet. 

Effekten av att ingå i nätverk och att samverkan istället för att arbeta enskilt inom 

organisationerna påvisar tydligt snabbare och bättre resultat i koppling till målet. I RSN 

är det viktigt att motivet att ingå kan skapa engagemang eftersom det är frivilligt att 

delta och aktivitetsgraden inom nätverk kan variera från organisation till organisation. 

Om motivet att ingå och målet med nätverket på ett bra sätt kan kopplas samman är det 

lättare att skapa engagemang (Andrésen et al, 2008).  

 

Motiven kan även vara mixade (Gulati, Nohria & Zaheer, 2006), och uppstår ofta från 

att det finns privata och gemensamma intressen. I de flesta situationer är emellertid 
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motivet för samverkan att jobba tillsammans för att skapa gemensam avkastning som 

kan delas enligt vad som är överenskommet. Ett annat motiv kan även vara att få 

tillgång till kunskap- och information som varje part erhåller, som kan utnyttjas av 

parterna i nätverket för att lära sig eller använda nya saker (Gulati et al, 2006). 

Andrésen och Lundberg (2007) stämmer in med detta då de menar att relationer och 

nätverk är viktiga källor för information, kunskap och resurser för att utföra aktiviteter i 

en organisation som saknar resurser att klara av saker och ting på egen hand. Forskning 

visar också att den ekonomiska dimensionen samt möjligheter att utveckla produkter 

och tjänster är av stor betydelse när företag väljer att ingå i olika närverk (Koza & 

Lewin 2000). 

 

2.3 SAMVERKAN OCH ENGAGEMANG  
Vikten av relationer och nätverk för affärsutveckling är idag allmänt erkänt (Andrésen 

et al, 2012). Watson (2007) menar att samverkan och relationer har en stor inverkan på 

ett företags prestationsförmåga, samt att det sociala kapitalet som kan användas för 

informationssamling och resursanvändning är kritiskt för att lyckas. Samverkan och 

stabilitet i ett nätverk anses vara de mest centrala delarna för att nå mål och resultat 

enligt Freytag och Ritter (2005).  

 

Andersson, Håkansson och Johansson (1994) påpekar vikten av samverkan mellan 

aktörerna i ett nätverk och anser att dessa bör vara av största intresse för de individuella 

företagen och nätverket som helhet, samt att automation bör undvikas då utbytet i ett 

nätverk bör ständigt utvecklas och ska vara fördelaktigt för samtliga parter. Det är 

intensiteten inom ett nätverk som bidrar till bättre samverkan och rikare utbyte mellan 

aktörerna, snarare än storleken och antal aktörer (Watson, 2007). Detta stärks av Jarillo 

(1988) påstående att samverkan kan vara källan till konkurrenskraft och att företagen 

inför relationer genom samspel med varandra. Jarillo (1988) menar även att den kritiska 

komponenten som gör att samverkan tar form i ett strategiskt nätverk är den höga 

graden av upplevd möjlighet till gemensamt värdeskapande mellan organisationerna. 

 

Ritvala och Salmi (2010) menar att samverkan fungerar som viktiga mottagare och 

sändare av förändring och att åtgärder av enskilda aktörer är ineffektiva om de inte 

påverkas av andra aktörer. De påpekar arbete mot gemensamma mål inom nätverk 
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kräver acceptans för förändringen från alla deltagande parter för bli effektiva, där 

gemensamma aktiviteter från aktörerna samt optimal resursförbrukning används. 

Ritvala och Salmi (2010) menar även att ett gemensamt problem kan skapa bättre 

samverkan inom nätverket då aktörerna är engagerade inom samma område. 

 

Heath (2006) har identifierat fem olika fördelar som kan uppkomma från samverkan. 

Dessa är ekonomisk fördel, ekonomin delas upp på fler olika aktörer och kan på så sätt 

ge möjlighet att göra något i större skalor, att tjäna på utbyte, delad risk, att det är själv-

bindande samt att det ger möjlighet till intern och extern informationsspridning. 

 

2.3.1 Samverkan och engagemang inom ramen för RSN 
Engagemang inom RSN är enligt Hallén et al. (2009) ett psykologiskt sätt att binda sig 

till andra parter genom att göra åtaganden eller insatser för att behålla relationer med 

och inom nätverket. Andrésen et al (2012) hävdar i sin studie att RSN som inkluderar 

deltagare med kompletterande resurser visade sig vara en mer gynnsam och attraktiv 

inställning än vad RSN som inkluderade konkurrenter gör då RSN bör vara 

konkurrensneutrala. De kunde även utläsa att frekventa aktiviteter som gynnade 

relationsutveckling ökar det sociala engagemanget i nätverket, och på så sätt gynnade 

arbetet mot ett fördelaktigt resultat. 

 

Johanson et al. (2009 refererat från Andrésen et al. 2009) menar att det finns flera 

faktorer som påverkar engagemang inom nätverket. Dessa faktorer är antalet aktörer, 

uppsättningen av aktörer och de aktiviteter som skapas inom nätverket, finns 

engagemang för detta kan motiven att ingå i nätverket öka. 
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Figur 2. Mål som drivkrafter, (Andrésen et al. 2012, Egen design, 2016) 

 

Andrésen et al. (2012) menar att konkurrensneutrala, sociala och personliga mål är 

kraftfulla drivkrafter som främjar utveckling av gemensamma värderingar och 

engagemang bland konkurrenter. Konkurrerande företag som tillhör ett gemensamt 

nätverk är enligt Andrésen et al. (2012) mer inriktade på kortsiktiga mål och därför 

passar konkurrensneutrala mål bra i den typen av nätverk. Forskarna menar vidare att 

det i det första steget inte spelar så stor roll om hur målet ser ut, utan mer att deltagarna 

får vara med i processen om att sätta upp mål. Detta skapar engagemang hos företagen.  

 

Affärsrelaterade mål som är mer långsiktiga mål fungerar däremot bra för företag som 

kompletterar varandra eftersom att viljan att lära av varandra och hjälpa varandra finns 

där. Även om detta är mer tidskrävande än kortsiktiga mål så menar Andrésen et al. 

(2012) att affärsrelaterade mål medför större engagemang än de kortsiktiga 

konkurrensneutrala målen. Målen ger en mer stabil grund för nätverkets engagemang.  

Forskarna menar också att i RSN med ett högt antal deltagare är känsligheten för 

frånvaro låg. Utvecklingen för att skapa högt engagemang kan bromsas på grund av att 

det tar längre tid för deltagarna att lära känna varandra. När deltagarna lärt känna 

varandra och skapat personliga band så ökar engagemanget, motsatsen menar Andrésen 

et al. (2012) är när personer inom nätverkets byts ut och ersätts med nya representanter. 

De nya representanterna har i många fall inte samma motivation och drivkraft och 

därför sjunker engagemanget i nätverket. 
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För att uppnå resultat och deltagande inom ett regionalt strategiskt nätverk menar 

Andrésen et al. (2008) att aktörerna ska visa engagemang för den aktuella frågan eller 

problemet nätverket jobbar mot då RSN är frivilligt att delta i, samt att det inte existerar 

direkta krav på graden av deltagande. 

 

2.4 MÅL MED NÄTVERKET 
Hur mål definieras och sätts tillsammans med finansieringsfrågor anses varade 

viktigaste aktiviteterna inom RSN. Mål och mål-bildningsprocesser betraktas i 

allmänhet som kraftfulla styrverktyg i organisationer som med gemensam 

målformulering möjliggör ansvarstagande och utveckling av gemensamma värderingar 

och engagemang bland aktörerna (Andrésen et al, 2008). De deltagande 

organisationernas mål och förväntningar antas påverka valet av aktiviteter, möjligheten 

att attrahera externa medel och utvecklingen av relationer, engagemang och samverkan. 

På nätverksnivå kan mål, i frånvaro av hierarki, stimulera nätverksmedlemmar att bli 

involverade och engagerade i nätverket och genom detta underlätta att arbeta 

tillsammans (Provan & Kenis, 2008).  

 

Andrésen (2011) menar att en deltagares mål kan vara att använda RSN för att uppnå 

egna mål. Ett gemensamt mål för RSN kan även vara svårt att definiera då 

medlemmarna ofta skiljer sig åt vad gäller bakgrund och arbetsområde, men det är ändå 

viktigt att samverka. Enligt Tuujsärvi (2010) påverkar mål företagens prestation på 

många sätt genom att rikta direkt uppmärksamhet mot mål-relaterade aktiviter, motivera 

deltagarna att ingå i aktiviteterna över tid och stimulera strategiutveckling. Andrésen et 

al (2012) menar att RSN medlemmar i uppstarten vanligtvis diskuterar hur de ska 

relatera till grundarnas mål för att sedan enas om kompletterande RSN mål. Det viktiga 

är att aktörerna i nätverket har någonting att säga till om i målskapandet, detta skapar i 

sin tur engagemang hos företagen i större utsträckning än om nätverksledningen styr 

nätverkets mål på egen hand. Lundberg (2008) anser dock att RSN målen ofta 

överlappar målen på de olika nivåerna inom nätverken. Andrésen et al (2012) har i sin 

studie upptäckt att aktörernas mål och motiv till att delta kan variera mycket. För att 

uppnå bästa resultat inom ett nätverk som innehåller konkurrerande organisationer bör 

målen vara konkurrens-neutrala och sträva mot att formuleras som ett gemensamt 

engagemang. 
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Andrésen et al (2008) menar att RSN har en projektkaraktär och bör därför alltid ha 

aktivitetsplaner och mål att följa. Har nätverket ett specifikt mål redan i uppstart ger det 

möjlighet att göra ett strategiskt val av medlemmar som passar in i projektet. De menar 

även att det är rimligt om ’’nätverks/projektledarna’’ delar upp målet i flera delmål som 

kan uppnås under en längre period och inom en rimlig tid för att bevara deltagarnas 

intresse så att de känner motivation och delaktighet att delta i gemensamma aktiviteter. 

Andrésen et al (2008) påstår att utöver de “officiella” målen inom RSN, har varje 

deltagande organisation egna affärsrelaterade och personliga förväntningar och mål som 

skäl för att ingå. Detta kan leda till att de mål som satts vid nätverksstarten inte delas av 

medlemmarna, och på så sätt kan behövas revideras gemensamt för att finjustera och 

förstärka nätverksaktiviteterna. För att målbilden verkligen ska spegla hela nätverket 

och inte enskilda delar bör det anpassas efter deltagarnas förväntningar, krav och 

personliga behov. Det är dock bevisat att klart definierade mål i uppstart av RSN är att 

föredra (Andrésen et al, 2008). 

 

Johanson et al. (2009 refererat från Andrésen et al. 2009) menar att en faktor som kan 

skapa engagemang för målet i nätverket är målsättnings-processen. Målsättnings-

processen kan ge deltagande organisationer möjligheten att vara med att påverka, vilket 

ökar engagemanget för målet. 

 

2.5 HÅLLBARHET SOM GEMENSAMT MÅL INOM 

RSN 
Ett mål som sammankopplar olika aktörer inom ett nätverk kan vara riktat mot att skapa 

hållbarhet. Det är inte alla företag som har möjligheterna och resurserna för att avvara 

personer eller avdelningar för att arbeta med hållbarhetsfrågor (Wilburn 2009). 

Eftersom nätverk och projektgrupper kan öka effektiviteten och vara kostnadseffektiva 

för företag som ingår (Yaqub, Malik & Shah 2010) är detta en bra möjlighet för företag 

att engagera sig i frågor kring hållbarhet. 

 

Enligt Dyllick och Hockerts (2002) är hållbarhet 2000-talets mantra och bidrar till att 

skapa en mer rättvis och välmående värld som inte äventyrar överlevnad för framtida 

generationer. Det finns flera definitioner på hållbarhetsnätverk som liknar varandra 
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(WCED 1987; Dyllick och Hockerts 2002) och det de har gemensamt är att samhället 

ska använda dagens resurser på ett sätt som inte äventyrar resurserna för framtida 

generationer. Dyllick och Hockerts (2002) diskuterar om hållbarhet i tre olika element 

som beskrivs i figuren nedan. 

 

 

Ekonomiskt hållbara företag garanterar, enligt Dyllick och Hockerts (2002) studie, att 

ha ett tillräckligt kassaflöde för att ha likviditet som ger avkastning som är över medel 

till sina aktieägare. Ekonomisk hållbarhet ska enligt Jakobsson (2008), också gynna den 

ekonomiska tillväxten genom att ha ett klimat som passar entreprenörskap, forskning 

och företagande på ett långsiktigt och hållbart sätt. 

 

Socialt hållbara företag skapar, enligt Dyllick och Hockerts (2002) värde för samhället 

genom att öka humankapitalet och kapitalet för samhället. Social hållbarhet handlar, 

enligt Jakobsson (2008), om att värna om mänskliga rättigheter och att människors 

välmående sätts i framkant. 

 

Miljö/ekologiskt hållbara företag använder, enligt Dyllick och Hockerts (2002) och 

Jakobson (2008), alltid mindre naturresurser än vad som naturen klarar av att 

återproducera. Utsläppen ligger på en nivå lägre än det som naturen klarar av att ta hand 

om och slutligen involverar ekologiskt hållbara företag sig inte i aktiviteter som 

försämrar ekosystemtjänster. De främjar alltså den ekologiska återväxten på ett hållbart 

sätt. 

 

Det finns forskning som framhåller att nätverk och samverkande företag har fördelar i 

arbetet med hållbarhet. Battagila, Bianchi, Frey och Iraldo (2010) menar att fördelarna 

med sammansatta grupper av företag återspeglar sig på arbetet med frågor kring 

Figur 3. (Dyllick och Hockerts 2002) 
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hållbarhet. Dessa fördelar kan vara att de bättre kan utveckla verktyg för 

kommunikation, skapa modeller som stöd för verksamheten, utveckla riktlinjer för att 

styra organisationer mot CSR och resurser för att kunna jobba på en lokal nivå. 

Battagila et al. (2010) har undersökt ”COOPERATE” som är ett projekt för företag 

verksamma i ett kluster och pekar på erfarenheterna och resultatet av projektet. 

Forskarna menar att resultatet av nätverkets arbete är direkt kopplat till relationerna hos 

företagen som ingår och att det bidrar till ett antal synergieffekter. Dessa effekter och 

resultat som nätverket uppnår kan identifieras på ett antal nivåer: makronivå som är 

kopplat till relationerna utanför klustret, mesonivå visar på relationerna inom klustret 

och slutligen mikronivå som visar bidraget för den enskilda organisationen som är 

verksam i klustret. 

 

2.6 SAMMANFATTNING AV DEN TEORETISKA 

REFERENSRAMEN 
I RSN är det viktigt att motivet att ingå skapar engagemang då det är frivilligt att delta 

och aktivitetsgraden inom nätverken kan variera från organisation till organisation 

(Andrésen et al. 2008). Faktorer som kan påverka engagemang är: Mål inom nätverket 

och målsättningsprocess, antalet aktörer, uppsättningen av aktörer samt aktiviteter 

(Andrésen et al, 2009). Utifrån detta anses motiv och engagemang som likvärdiga i 

beslutet att ingå i nätverket från första fasen i uppstart av RSN. 

 

Vikten av relationer och samverkan och nätverk för affärsutveckling är allmänt erkänt 

(Andrésen et al, 2012). Vikten av samverkan behöver vara av största intresse för de 

individuella företagen och nätverket som helhet (Andersson et al, 1994), då samverkan 

och relationer har en stor inverkan på ett företags prestationsförmåga samt att det 

sociala kapitalet kan användas för informationssamling och resursanvändning.  

Samverkan och stabilitet i ett nätverk anses vara de mest centrala delarna för att nå mål 

och resultat (Freytag & Ritter, 2005).  

 

Målsättningen anses vara en av de viktigaste aktiviteterna inom RSN då de betraktas 

som kraftfullt styrverktyg i organisationer som med gemensam målformulering 

möjliggör ansvarstagande och utveckling av gemensamma värderingar och engagemang 

bland aktörerna (Andrésen et al, 2008). Mål och förväntningar antas påverka val av 
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aktiviteter, att attrahera externa medel och utvecklingen av relationer, engagemang och 

samverkan, det är även mer troligt att arbeta tillsammans inom nätverk om målbilden 

överlappar hos alla deltagare (Provan & Kenis, 2008). RSN har ofta ett officiellt mål, 

men varje deltagande organisation har även sina egna affärsrelaterade och personliga 

förväntningar och mål som skäl för deltagande (Andrésen et al, 2008).  

 

Målet i det regionala strategiska nätverket SMART Resplan är inriktat mot hållbarhet. 

Hållbarhet är ett exempel på ett officiellt mål inom RSN, där deltagande organisationer 

ingår för att uppnå deras specifika hållbarhetsmål inom organisationen. Hållbarhet är en 

mjuk aktivitet och det är inte alla företag som har resurser för att arbeta med 

hållbarhetsfrågorna (Wilburn, 2009). Samverkan är därför viktig inom nätverk och 

projektgrupper öka effektiviteten och minska kostnaderna för företag och på så sätt 

möjliggöra arbete kring hållbarhet (Yaqub et al, 2010). Hållbarhetsfrågor är även i 

dagens samhälle attraktivt för företag att jobba med då kraven på att arbeta hållbart och 

sträva mot ett mer hållbart samhälle ökar från interna och externa källor. EUs 

hållbarhetsmål är exempel på detta då samverkan för att uppnå hållbarhet är en av de 

ingående målpunkterna. 

 

Utifrån vår teoretiska referensram har vi sammanfattat de delar av uppstarts-processen i 

ett regionalt strategiskt nätverk som diskuteras som mest relevanta. För att få 

engagerade medlemmar med motiv att delta i samverkan behövs en målbild och ett syfte 

som är passande för alla deltagande parter. På så sätt är motiv kopplat till målet med 

samverkan/engagemang som i vårt fall är hållbarhet. 
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Figur 4. Sammanfattande modell av teoretisk referensram (Egen design, 2016) 
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3. METOD 
I denna del kommer studiens metodval att presenteras, samt en genomgång av 

forskningsprocessen. Förhållning till teori samt kvalitetskrav på kvalitativa fallstudier 

kommer att tas upp. Först kommer en presentation av design på studien att presenteras 

för att sedan gå in på varje del av tillvägagångssättet. 

 

3.1 DESIGN 
Vår uppsats är en kvalitativ studie av det strategiska nätverket SMART Resplan och de 

deltagande aktörernas motiv (varför de gör de) och mål (vad de vill uppnå) till 

samverkan. Vid de deltagande observationerna har representanter från alla 6 deltagande 

organisationer medverkat samt övriga 4 representanter medverkat, målet var att hålla 

djupgående intervjuer med alla företag, men på grund av tidsbrist samt att alla inte ville 

bli intervjuade så har vi fått intervjuer med 8 av alla representanter. Då studiens avser 

att analysera motiv och mål i det regionala strategiska nätverket lämpar det sig att utföra 

en fallstudie. Fallstudier är enligt Flyvbjerg (2006) passande för att kunna genomföra 

detaljerade studien av ett enskilt fall där syftet främst inte ligger i att generalisera 

resultaten i relation till andra nätverk. Då syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse 

och att analysera data är inte generalisering aktuellt. Yin (2003) menar att fallstudier ger 

möjlighet till att använda flera olika källor såsom t.ex. intervjuer, dokument och 

observationer. Detta stämmer väl överens med vår metodansats då data samlas in genom 

både semi-strukturerade intervjuer samt deltagande observationer. 

 

Då SMART Resplan är ett projekt i uppstart kan det finnas en nytta i att analysera hur 

motiv och mål skiljer sig eller stämmer överens mellan de deltagande företagen. 

Bryman (2001) menar att kvalitativa studier fokuserar på att utgå från den studerade 

individen eller organisationens perspektiv, vilket är passande för vår uppsats då 

projektets/företagens perspektiv är ligger centralt, samt att metoden uppfattas som 

lämplig för att samla in information som kan besvara de inledande forskningsfrågorna 

och syftet. 
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3.2 FORSKNINGSSTRATEGI 
Vår studie är en kvalitativ studie eftersom att vi anser att den besvarar studiens syfte 

bäst. Vårt syfte är att skapa förståelse för vilka motiv som ligger bakom att ingå i 

regionala strategiska nätverk och att analysera hur samverkan bidrar till nätverkets 

gemensamma mål. 

 

 

Kvalitativa studier är enligt Fossey, Hervey, McDermott och Davidson (2002), bra för 

att få en förståelse för olika dimensioner i en människans liv och i den sociala världen. 

Fossey et al (2002) menar att centralt i en kvalitativ forskning är betydelsen av den 

subjektiva aspekten, viktiga aspekter för studiens kvalitet är deltagarnas perspektiv och 

intervjuarens tolkning av informationen, om resultaten är konsekventa i den mening att 

de passar i data och sociala sammanhang som de härleds, vikten av maktrelation mellan 

forskaren och objektet samt behovet av öppenhet.  

 

Detta stämmer bra överens med vårt syfte att skapa en förståelse för företagens motiv 

och att analysera hur samverkan bidrar till nätverkets gemensamma mål och 

informationen kommer tolkas på ett subjektivt sätt, mer om detta i metodkritiken. 

 

3.3 INSAMLING AV DATA 
Teoretisk datainsamling 

Vår datainsamling har bestått av vetenskapliga artiklar, ett antal böcker inom området 

samt relevanta datakällor som information om företaget via deras hemsida samt 

dokument från det gemensamma nätverket. De vetenskapliga artiklarna har sökts via 

högskolans databas och kravet har varit att de ska vara ”peer rewiewd” för att 

säkerställa en hög kvalitet. Under sökningen har vi utgått från nyckelord som har varit 

relevanta för vårt ämne. Första urvalet har gjorts genom att läsa abstract för att få en 

bild av artikeln och om en uppfattning om vad den kan bidra med i vår uppsats. Har 

artikeln visat sig intressant har vi mer noggrant studerat den för att se om vi kan ha 

användning för den. Artiklar har även sökts via andra artiklars referenser vilket är ett 

bra sätt för att hitta artiklar inom samma område.  

 

Empirisk datainsamling 
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Vår empiriska datainsamling baseras dels på semi-strukturerade intervjuer, dels på 

deltagande observationer, samt sekundärt material i form av projektdokument och 

internetkällor. Vi har under uppsatsens gång deltagit på workshops tillsammans med de 

deltagande organisationerna inom projektet, och har under dessa tillfällen valt att 

anteckna relevant information från aktörerna. SMART Resplan har en egen 

kommunikationsplattform, Project Place, där vi haft möjlighet att gå in och samla 

information från dokument samt dess diskussionsforum. Att använda multipla 

kvalitativa tekniker, triangulering, för datainsamling i fallstudier kan förbättra kvaliteten 

och tillförlitligheten i resultaten till skillnad från singel teknik (Bahrein & Noor, 2008). 

Då semi-strukturerade intervjuer använts, samt observationer och sekundärdata påstår vi 

att det går under multipla kvalitativa tekniker då det stärker upp våra intervjuer med de 

andra datakällorna. 

 

Vi valde att genomföra semi-strukturerade intervjuer för att kunna tillämpa en mer 

flexibel intervjuprocess då vi inte är fasta vid specifika frågor samt ger utrymme för 

följdfrågor och tolkning av icke-verbala signaler. Det ger även möjlighet till att närma 

sig flera olika respondenter annorlunda men ändå täcka samma områden i 

datainsamlingen (Bahrein & Noor, 2008). 

 

För att sedan komplettera vår insamling av data från intervjuerna har vi även valt att 

genomföra deltagande observationer. Detta är när vi som forskare finns på plats för att 

observera fenomenet samt för att kunna relatera information från intervjuerna till den 

fysiska och sociala miljö som respondenterna arbetar inom. Detta förfarande bidrar till 

att ge en fördjupad insikt och förståelse för det fenomen som studeras (Bahrein & Noor, 

2008). För att ytterligare öka vår mängd insamlad data användes dokument från 

SMART-projektet. Enligt Bahrein och Noor (2008) kan dokument fungera som en 

metod för att korsvalidera informationen från intervjuerna och observationerna samt för 

att bekräfta att det aktörerna säger även stämmer med vad de gör. 

 

3.4 DELTAGANDE OBSERVATIONER 
 
Som ett komplement till de intervjuer vi gjort har vi också haft möjlighet att medverka 

vid tre stycken deltagande observationer som nätverket har organiserat. Deltagande 

observationer kan enligt Cohen et al. (2011) beskrivas i en forskningsprocess som att 
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forskaren samlar in data i själva händelserna i ett socialt sammanhang. Forskaren är inte 

bara med som forskare utan också som deltagande (Fangen, 2005). Som forskare får du 

studera fenomenet direkt utan olika typer av sekundära källor vilket kan ses som positivt 

och ökar också studiens äkthet. I studien har vi deltagit vid tre observationer i form av 

workshops för nätverket SMART-resplan. Vi har varit med sedan uppstarten vilket vi 

ser som en fördel då nätverkets andra medlemmar redan från början visste vilka vi var 

och varför vi var med.   

 

Som deltagande observatör får du en annan insyn i fenomenet du undersöker och kan 

bilda dig en djupare kunskap. Du får se känslor och beteenden som är viktiga i data 

insamlingen. Ett problem kan vara forskarens subjektivitet vilket kan ses som negativt 

för deltagande observationer (Cohen et al. 2011). Under våra observationer har vi 

passivt deltagit i diskussioner, lyssnat och iakttagit för att bilda oss en rättvis bild om 

fenomenet. Anledningen till ett passivt deltagande, snarare än aktivt, är för att undvika 

risken att påverka och vinkla diskussioner  

 

De deltagande observationerna kan anses vara semi-strukturerade då innehållet i varje 

observation, dagordningen, var planerad men att den data som vi fick ut inte var känd 

sen tidigare utan beroende på situationen (Cohen et al. 2011). 

 

3.5 VAL AV RESPONDENTER 
Den kunskapen som vi vill åt utifrån vårt syfte och problemområde anser vi finns hos de 

deltagande organisationerna inom nätverket samt hos de personer som har anknytning 

till nätverket som ingår i projektet SMART-resplan. 

 

De personer vi valt att intervjua är representanter från de tillgängliga deltagande 

organisationer inom nätverket samt från de projektledande företagen som startat upp 

detta projekt. Vi ville till en början göra intervjuer med en representant från alla 9 

organisationer, men på grund av tidsbrist hos medlemmarna blev deltagandet lägre än 

förväntat. Vi utförde intervjuer med 8 respondenter som inom ramarna för tiden av vår 

studie hade tiden att delta. Då vi även har tre stycken deltagande observationer anser vi 

att det finns material för att täcka upp åsikter och kommentarer från andra medlemmar 

än de som deltog i intervjuerna.  
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Benämning Bransch Mötesform Datum 

A1 Politisk 

styrorganisation 

Personlig intervju 16-04-13  

A2 Politisk 

styrorganisation 

Personlig intervju 16-04-13  

B1 Kommun Personlig intervju 16-04-14  

C1 Statlig 

förvaltningsmyndighet 

Telefonintervju 16-04-15  

D1 Konslutföretag Telefonintervju 16-04-21 

E1 Servicebolag Skype-intervju 16-04-22  

F1 Industriföretag Personlig intervju 16-04-29 

F2 Industriföretag Personlig intervju 16-04-29 

 

Tabell 2. Sammanfattning av intervjuer (Egen design, 2016) 

 

Tabell 2 visar en sammanfattning av de intervjuer vi har utfört. Vi har valt att 

anonymisera respondenterna samt kalla dessa för A-F samt följande nummer för att i 

empirin kunna tydliggöra vilken organisation som sagt vad, men ändå hålla den enskilda 

personen anonym i studien. Tabellen tydliggör vilken typ av intervju vi gjort med varje 

organisation, personliga intervjuer blev svårt att utföra med alla då den geografiska- och 

tidsaspekten spelade in. Den tydliggör även vilket datum intervjun utfördes.  
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Benämning Workshop-aktivitet Datum 

DO1 Introduktion/Uppstart 16-02-12 09.30-13.30 

DO2 Uppföljning/Aktivitetsplan 16-03-18 09.30-13.30 

DO3 Uppföljning/Aktivitetsplan 16-04-29 09.30-13.00 

 
Tabell 3. Sammanfattning av deltagande observationer (Egen design, 2016) 

 
Tabell 3 visar en sammanfattning av deltagande observationerna. De deltagande 

observationerna skedde i form av workshops där alla organisationer varit deltagande vid 

åtminstone ett tillfälle. Vi har valt att kalla deltagande observationerna för DO 

(Deltagande Observation) samt följande nummer för att tydliggöra i empirin vilken 

observation vi refererar till. Tabellen tydliggör vilka primära aktiviteter som skett under 

workshopen samt datum och tidslängd. 

 

3.6 TOLKNINGSRAM 
Frågorna i vår intervjuguide som ställdes i de semi-strukturerade intervjuerna baserades 

på forskningsfrågorna och de framställda temana från teorin. För att utforma 

intervjuguiden har vi utgått från vårt teoretiska ramverk för att säkerställa data inom de 

relevanta begreppen vi behandlar. Vid utförandet av intervjuerna fokuserade vi på att 

urskilja relevant information med basis i motiv/engagemang, samverkan och mål 

(hållbarhet) inom nätverket. 

 

Den insamlade data analyserades genom tematisk analys för att sedan kunna appliceras i 

vår analysmodell. Enligt Braun och Clarke (2006) är den tematiska analysen en metod 

för att identifiera, analysera och rapportera teman inom data. Då kvalitativ data ofta 

anses komplex och nyanserad krävs det av forskaren att kunna vara flexibel och kreativ. 

Staller (2015) beskriver att den kvalitativa analysen även kräver att en forskare kan 

relatera bevisen till studiens helhet, reducera bevis, samt omstrukturera för att sedan 

upprätta bevis. Dessa kunskaper krävs för att möjliggöra avgörande bevis i slutsatsen av 
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arbetet. Våra semi-strukturerade intervjuer gav oss mycket information och bevis, men 

vi har valt att reducera material då all insamlad information inte är av relevant art för 

vårt exakta syfte, samt att det skett en omstrukturering av materialet för att underlätta 

bearbetning och för att lyfta de delar som är direkt kopplade till våra forskningsfrågor.  

 

Utifrån transkriberingar från intervjuerna kunde vi urskilja underteman till våra 

huvudsakliga teman motiv, samverkan och engagemang och mål. Dessa teman skulle 

sedan användas för att kopplas samman till en analysmodell som på ett organiserat vis 

sedan kunde jämföras mot teorier inom varje specifikt område. De teman som 

identifierats är väl kopplade till forskningsfrågorna vi ställt i studien och är relevanta 

inom området för studien. Braun och Clarke (2006) menar att det som beskrivs som 

viktigt i tematisk analys är att forskaren alltid är konsekvent i analysen och att de 

utvalda temana alltid bör bidra till forskningsfrågorna tillhörande studien. 

Analysmetoden, tematisk analys, är passande för studien då vi utgår ifrån en 

analysmodell, samt att vi i intervjuerna kommer identifiera svar kring motiv, 

samverkan/engagemang och mål, samt de underteman som betonas som relevanta i 

intervjuerna. 

 

Vi har även valt, att på samma vis, använda tematisk analys vid de deltagande 

observationstillfällena för att kunna urskilja vilken information under workshopen som 

kan användas till empirin. 

 

3.7 GENOMFÖRANDE AV STUDIEN 
Våra 8 intervjuer ägde rum på olika platser, på de intervjuades arbetsplats, i samband 

med gemensamma workshops för nätverket och på andra lugna och trygga platser. Att 

hålla en intervju på en lugn och trygg plats bidrar enligt flertalet forskare och författare 

(Häger 2001; Bryman och Bell 2011) till ett bra klimat för intervjuer och skapar en ökad 

trygghet för informanterna. På så sätt kan svar fås som inte är påverkade av omvärldens 

omständigheter. 

 

En annan positiv aspekt för att skapa en trygghet för de intervjuade är att vi som 

studenter varit med under uppstarten av projektet och medverkat på alla träffar som 

nätverket haft inom vår tidsram. På så sätt vet personerna som är med i nätverket vilka 
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vi är och vilket syfte vi ska fylla med vår uppsats. Just syftet med studien är något som 

Häger (2001) menar ska framgå innan intervjuerna, en annan sak är ungefär hur lång 

intervjun och detta valde vi också att meddela respondenterna om när vi bokade in 

intervjun. Att vi varit med sen uppstarten på projektet är något som gynnar oss och 

skapar en trygghet för de intervjuade.   

 

Vi valde att spela in intervjuerna för att säkerhetsställa att vi uppfattade svaret korrekt. 

Vid kvalitativa studier är det enligt Byrman och Bell (2011) vanligt att spela in 

intervjuerna för den detaljerade analys som ska göras. Det är också viktigt för att uttryck 

samt fraser ska kunna användas som annars går förlorade. Att spela in intervjuerna kan 

enligt Häger (2001) vara både positivt samt negativt. Antingen kan det ses som strikt att 

den intervjuade blir inspelad, eller kan det ha en avslappnande effekt eftersom att det 

mer ses som ett vardagligt samtal utan specifika frågor samt svar som antecknas. 

 

Vid de tre deltagande observationstillfällena valde vi att, på samma sätt som i 

intervjuerna, använda en tematisk analys med basis i motiv, samverkan och mål för att 

kunna urskilja vad som var relevant eller inte för vår studies syfte och forskningsfrågor. 

Observationstillfällena var workshops med alla deltagande organisationer samt med 

projektledarna där den första workshopen var en introduktion för projektet, nätverket 

och aktivitetsplanen, den andra workshopen var en uppföljning för frågor, hur arbetet 

gått sedan sist och planera och diskutera kommande aktiviteter och den tredje 

workshopen var på samma sätt som workshop två till för uppföljning och planering. 

 

3.8 PRIMÄR OCH SEKUNDÄR DATA 
Studien baseras främst på insamlad primärdata i form av de semi-strukturerade 

intervjuerna och deltagande observationerna, men även komplettering med 

sekundärdata genom projektdokument samt hemsidor om nätverket samt de deltagande 

företagen. Vi har gjort ett medvetet val att använda oss övervägande av primärdata då 

det inte tidigare finns någon dokumenterad beskrivning eller studie av verksamheten då 

den är i uppstart, men även för att primärdata i kvalitativa fallstudier ger oss som 

forskare en mer djupgående kontroll över kvaliteten på vår data. Detta ger oss även 

friheten att själva kontrollera att de exakta teman som ligger i grund för uppsatsen finns 

att bistå (Bryman och Bell 2011) 
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3.9 KVALITETSDISKUSSION 
Vi har valt att bedöma vår uppsats kvalitet genom Bryman och Bells (2011) alternativa 

kriterier för bedömning av kvalitativa undersökning, trovärdighet och äkthet samt 

underkriterier inom dessa. Trovärdighet delas in i fyra under kategorier och vi går 

igenom och analyserar alla dessa nedan. 

 

Tillförlitlighet är enligt Bryman och Bell (2011) hur väl studiens resultat stämmer 

överens med den sociala verkligheten som råder. Det innebär att forskaren ska kunna 

återge resultatet av studien på ett riktigt sätt och att respondenterna som deltagit får ta 

del av uppsatsen i syfte att kunna bekräfta att data som insamlats genom intervjuer har 

återberättats på ett korrekt sätt (Bryman och Bell, 2013). För att säkerhetsställa denna 

tillförlitlighets kriterium har vi till en början studerat hur en semi-strukturerad intervju, 

samt hur deltagande observationer ska genomföras. Innan intervjuernas start har vi 

förklarat uppsatsen i helhet för att skapa en förståelse hos respondenten kring vad vi 

menar med intervjufrågorna. Vi har även haft möjligheten att ta ytterligare kontakt med 

alla deltagande respondenter vid behov av klargörande då vi i dagsläget är en del av 

nätverket och kan nå dessa genom den gemensamma plattformen, på gemensamma 

möten, via mail eller telefon. Respondenterna fick även ta del av studien innan den 

publiceras då vi valt att lägga upp den på nätverkets gemensamma plattform Project 

Place för att säkerställa att alla godkänner använda data samt att vi återgett en korrekt 

bild av intervjuerna och observationerna. 

 

Överförbarhet är enligt Bryman och Bell (2011) hur vida studien kan överföras på en 

annan miljö. För att uppnå hög överförbarhet bör studien enligt Bryman och Bell (2011) 

ha en fullständig redogörelse för de detaljer som ingår, detta kommer vi göra en 

redogörelse på för att säkerhetsställa hög överförbarhet. Utifrån vårt urval och dess lilla 

storlek kan vi dock anse att det förekommer brister i kriteriet. Genom att studien inte 

har ambitionen att säkerställa överförbarhet i resultatet utan snarare skapa en djupare 

förståelse kring ämnet kan vi anse att vårt resultat ger ett bidrag till forskningsområdet. 

Detta anser vi stärker överförbarheten i studien. För att säkerställa detta kriterium har vi 

varit specifika och detaljerade genom studiens för att upprätthålla en tydlig redogörelse. 
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Vi har valt att göra en noggrann fallbeskrivning samt en utförlig beskrivning av 

nätverket för en högre överförbarhet. 

 

Pålitlighet definieras som en motsvarighet till reliabiliteten inom kvantitativ forskning 

(Bryman & Bell 2011) och för att ha en god pålitlighet krävs en fullständig redogörelse 

både av problemformuleringen, metoddelen samt analysdelen. Detta visar vi genom en 

noggrann problemformulering, metoddel samt en god redogörelse av vår slutgiltiga 

analys. Vi har valt att förhålla oss till ett granskande synsätt genomgående i studien, 

under processen har vi valt att läsa igenom texten flertal gånger för att försäkra oss om 

att alla relevanta delar är väl utförda i text. Vi har även under processen lämnat studien 

till helt utomstående individer för att få en andra åsikt kring redogörelsen. 

Handledarmöten och seminarium med andra studenter har bidragit med konstruktiv 

kritik och feedback vilket vi anser stärker pålitligheten i studien, samt att det till oss 

bidragit med ett diskuterande och övervägande synsätt på uppsatsen. 

 

Konfirmering eller bekräftelse handlar om att författaren eller forskaren förväntas 

handla i god tro. Med god tro menas att inga personliga värderingar ska få påverka 

resultatet (Bryman & Bell 2011). Vi har försökt att genom studiens gång inte försöka 

påverka vår studie med egna tolkningar och värderingar. Ett genomgående neutralt 

synsätt anser vi är något som stärker konfirmerings kriteriet då våra egna tolkningar inte 

bör genomsyra resultatet för mycket. Kvalitativa studier tillåter forskaren att, till en viss 

mån, tolka och analysera texten utifrån sig själv, men vi anser att det neutrala och 

objektiva synsättet bör vara den primära fokusen. Vi har även valt att kontinuerligt 

granska studien och dess forskningsprocess för att kunna styrka och konfirmera det 

resultat och den slutsats som framkommit. 

 

Äktheten i studien visas genom ett antal kriterier som väcker några mer generella frågor 

(Bryman & Bell 2011). Bland annat ska studien ge en rättvis bild av de personer som 

undersökts och deras uppfattningar, studien ska också bidra med någonting till de 

personer eller företag som medverkat. I vårt fall kommer det bli svårt att få reda på om 

vår studie ger någonting åt de personer och företag som studeras då projektet SMART-

resplan är ett projekt som kommer pågå under två års tid och vi har en begränsad tid 

med denna studie. Men utifrån vår slutsats och genom studiens bidrag har vi valt att 

utveckla en rekommendation till nätverket med faktorer värda att tänka på under 
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processen samt inför nästa nätverksrekrytering och start. För att ge rätt bild av de 

respondenterna och skapa en äkthet i studien anser vi att de deltagande observationerna 

kan betraktas som en bekräftelse av intervjuerna. Vi kan använda data från intervjuerna 

och sedan jämföra denna data med vad som framkommer i observationerna för att skapa 

en så rätt bild som möjligt. Transkribering av intervjuerna är även något som gett oss 

möjligheten att skapa en rättvis bild att respondenterna. 

 

 

3.10 ETIK 
Forskningsetik handlar om att visa hänsyn till andra genom att skydda respondenternas 

integritet för att undvika att skador inträffar och grundtanken utgörs av hur en person 

bör agera, i forskningen kan detta kopplas till hanteringen av information från 

respondenter (Helgesson, 2015). Bryman och Bell (2011) påpekar samtyckeskravet som 

en grundläggande del inom etisk forskning. Samtyckeskravet är ett krav som handlar 

om samtycke, vilket betyder att respondenterna själva bestämmer om de vill delta i 

studien eller inte samt att de har vetskap om möjligheten att avbryta sitt deltagande om 

så önskas (Bryman och Bell, 2011). Vi har valt att utgå ifrån ett samtyckeskrav i vår 

studie då intervjuerna är frivilliga, och man får delta i den mån man vill. Vi kommer 

inte använda någon information i studien om informationen inte är godkänd av 

respondenten som uttryckt denna.  

 

Vi har informerat våra respondenter om studiens syfte samt momenten som ingår i 

undersökningen, vi kommer även ge dem möjligheten att läsa arbetet innan publicering 

för att säkerställa deras godkännande. Bryman och Bell (2011) nämner 

informationskravet som en grundläggande del inom den etiska forskningen och det 

handlar om att informera respondenterna om vad för studie de deltar i. Vi har även valt 

att använda konfidentialitetskravet som enligt Bryman och Bell (2011) handlar om att 

de uppgifter om personerna som ingår i undersökningen ska behandlas med största 

möjliga konfidentialitet, samt att uppgifter måste förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan komma åt dem. Vi kommer i vår studie att anonymisera både den 

enskilda personen och organisationen/företaget och endast nämna vilken bransch de är 

aktiv i. Dels för högre deltagande, samt för att få svar på frågor som kan anses känsliga 

att svara på som enskild person för en organisation eller företag. 
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Vi har även spelat in och transkriberat våra intervjuer för att på bästa sätt kunna 

återspegla exakta citat från intervjuerna och skapa en bättre förståelse för text och 

sammanhang. Inspelningarna har endast skett om respondenten har accepterat detta och 

vi har informerat om studiens syfte och uppbyggnad innan startad intervju för en bättre 

förståelse hos deltagaren.  

3.11 METODKRITIK 
Det finns kritik mot kvalitativa studier (Bryman & Bell 2013) som menar att eftersom 

det är ett ämne som intresserar forskaren kan det uppstå subjektivitet som påverkar 

resultatet. Det är något vi är medvetna om och har haft med oss under studiens gång. Vi 

anser också att eftersom vi fått studieobjektet framfört till oss har vi inte lika mycket 

eget intresse i studiens område som vi skulle haft ifall vi valt området helt själva och 

kan därför avfärda en del av den subjektivitet som kan finnas. 

 

Tre av intervjuerna hade vi över telefon på grund av intervjuobjektets och vårt 

tidsschema samt geografiskt avstånd. Detta kan ses som en brist då vi som intervjuare 

inte kan tolka den sociala interaktionen som gester, kroppsspråk och miner. Någonting 

som är positivt med telefonintervjuer tillskillnad från intervjuer via e-post är att 

dynamiken behålls, Häger (2001) menar att eftersom svaret kan dröja flera veckor vid 

en intervju via e-post så går dynamiken i samtalet bort och detta kan vi förbise. 
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4. EMPIRI 
I denna del kommer det empiriska material som består av 8 intervjuer samt tre 

deltagande observationer i samband med workshops för nätverket SMART-resplan 

presenteras. Först kommer en kort presentation av nätverket SMART-resplan för att 

sedan fortsätta med huvudrubriker och teman som är direkt kopplade till våra 

forskningsfrågor. 

 

 

4.1 SMART RESPLAN 
Ett projekt som arbetar med att konstruera och skapa ett fördelaktigt, attraktivt nätverk 

inriktat på hållbarhet och hållbart resande är SMART-resplan (Företag A, 2016). 

Nätverket är ett koncept där ett antal företag ingår i en grupp som har ett gemensamt 

intresse av att driva ett förändringsarbete för en fungerande hållbarhetspolicy i regionen 

(Region Gävleborg, 2015). SMART-resplan har idén att skapa ett företagarnätverk i 

Gävleborgs län så att fler av länets företagare utvecklar förutsättningar för och 

upptäcker möjligheter med ett utvecklat hållbarhetsarbete. Syftet med nätverket är att 

genom nätverksetablering och relationsbygge ta ett första steg mot ett utökat 

hållbarhetsarbete i Gävleborgs län med fokus på resande inom ramen för arbete så att 

kunskap och erfarenheter om alternativa lösningar till eller vad gäller valda resesätt 

delas och utvecklas (Uppdragsdirektiv SMART Resplan, 2016). Nätverkets vision är att 

skapa ’’Ett engagerat och drivande nätverk i framkant som i samverkan skapar 

möjligheter och förutsättningar för hållbara resor i anslutning till arbetet’’ (SMART 

Resplan, 2015).  

 

Effektmålen nätverket vill uppnå är att skapa ett nätverk för företag/organisationer inom 

hållbarhetsarbete med primärt fokus på resmönster relaterat tjänsteresor och resa till och 

från arbete, är byggs upp och utvecklas i regionen Gävleborg inom två år. Effekter av 

insatserna som de ingående företagen vidtar inom ramen för nätverksarbetet förväntas 

vara minskad CO2-belastning, möjlighet att påverka kollektiv och 

infrastruktursatsningar för enklare och bättre möjlighet att resa till och från arbete sam 

vad gäller resa i tjänsten, hälsovinster för medarbetare då kollektivresenärer rör sig 4 

ggr mer än bilister samt minskad parkeringsproblematik. 
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SMART-resplan har skapats då inget liknande nätverk finns i dagsläget och de har 

identifierat ett behov av detta. Huvudmålet ligger i att skapa förutsättningar i 

Gävleborgs län för etablering av ett företagarnätverk som har fokus på hållbart resande 

relaterat tjänsteresor och medarbetares resa till och från arbete. Det innebär att ett antal 

strukturerade sammankomster organiseras och att nätverksformen ger ett mervärde i 

utveckling av hållbart resande. Projektet innehåller delmål som att organisera och 

genomföra upptaktsseminarium, planera och organisera workshop 1 för utveckling av 

företagsvisa handlingsplaner, planera och genomföra workshop 2 för presentation av 

handlingsplaner och hur arbetet löper på samt planera för och organisera 

nätverksplattform för löpande nätverkssammankomster (Uppdragsdirektiv SMART 

Resplan, 2016). Projektets deltagarvision är att medverkande företag ingår i nätverket 

för att inhämta kunskap och inspiration, samt delge andra sina erfarenheter inom 

området resande samt att de själva bygger och finansierar sina företagsinterna 

organisationer för detta utvecklingsarbete. 

 

4.2 DELTAGANDE OBSERVATIONER VID 

WORKSHOPS MED SMART RESPLAN 
Insamlad information från de deltagande observationerna kommer att tas upp och 

diskuteras i enlighet med intervjusvaren i de olika teman vi urskilt från 

forskningsfrågorna, samt de underliggande rubrikerna från dessa teman. Deltagande 

observationerna används som ett komplement för att styrka den information vi samlar in 

från intervjuerna för att skapa en bättre trovärdighet och tyngd i svaren. 

 

Workshopen har använts för att lägga upp projektet på ett anpassat sätt utifrån de 

deltagande organisationerna. Deltagarna på workshopen lagt upp en aktivitetsplan som 

de använder för att kunna stämma av hur arbetet går under tiden, de ger utrymme till 

diskussioner och åsikter från alla olika verksamheter. Workshopen stämmer av hur 

arbetet har gått under den gångna processen och de ger även föreläsningar från 

besökande företag och personer som är av betydelse för både arbetet och processen samt 

information kring aspekter som berör hållbart resande. De tar upp visionsarbete under 

processen, samt att de uppmärksammar goda exempel för erfarenhetsutbyte. 
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4.3 MOTIV ATT INGÅ I NÄTVERK 
Det finns olika motiv hos företagen och organisationerna att ingå i nätverket SMART-

resplan. Hos de projektledande företaget A är det främsta motivet med uppstarten av 

nätverket att ta andelar från biltrafiken. På frågan hur idén att skapa nätverket uppkom 

svarar informant A1  

”dels hade vi som uppdrag att jobba med kollektivtrafik, att ta andelar från 

biltrafikanter” 

Vi har under vårt empiriska arbete lokaliserat tre teman för olika motiv företag och 

organisationer har för att ingå i nätverk och dessa är att stärka varumärket kopplat till 

hållbarhet, ekonomisk effekt och skapa sig ett kontaktnät. 

 

4.3.1 Stärka varumärket kopplat till hållbarhet 
Ett gemensamt motiv hos de flesta deltagande företagen eller organisationerna är att 

stärka varumärket. Företag C, D, E och F beskriver mycket om perspektivet attraktiva 

arbetsgivare. Det handlar om att synas i samband med dessa typer av aktiviteter för att 

visa för medarbetare samt andra intressenter hur företaget ställer sig till 

hållbarhetsfrågan. Informant D1 menar att  

”vi syns tillsammans med SMART-resplan och då kopplas det till att vi står för det”, 

detta är en bild som företaget vill associeras med och anser att det stärker varumärket. 

Företag C tror att den hållbarfokus som de har i företaget inte alltid är så tydligt och 

detta är ett sätt att förtydliga det samt att göra sig själva en mer attraktiv arbetsgivare. 

Företag F ser hållbarhetsarbetet som positivt för framtida anställda då dagens ungdomar 

är mer intresserade av en attraktiv arbetsgivare med ett hållbarhetstänk. 

 

Det projektledande företaget A tror att ett av de största motiven för företag att gå med i 

nätverket var just att stärka varumärket kopplat till hållbarhet men att det är svårt att 

mäta hur mycket positivt det här projektet bidrar till varumärket och att det skulle vara 

intressant att veta. 

 

4.3.2 Ekonomisk effekt 
Den ekonomiska aspekten är också ett viktigt motiv hos alla företag och organisationer. 

Företag B, C, D och E menar att den ekonomiska biten spelar mer och mer roll och att 

det kan vara intressant för företaget och medarbetarna och se hur mycket det faktisk 
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kostar eller hur mycket som kan sparas. Informant C1 och F1 menar att arbetet måste 

visa att de får någon form av ekonomisk effekt, 

”vi måste visa att vi sparat pengar på att resa smartare” (informant C1) 

”det måste komma något konkret annars får vi inte jobba med det här” (informant F1) 

Informant D1 och E1 menar att själva hållbarhetsarbetet är ungefär lika viktigt som det 

ekonomiska perspektivet och informant D1 menar att  

”i ordet hållbarhet, där går ju ekonomi in”. 

 

Informant B1 menar att kostnaden för bil och resande är en kostnad som du ”köper” och 

att detta beror på att du inte vet vad det faktiskt kostar. Informant B1 menar vidare att 

nätverkets styrka är undersökningsmetoden CERO som kopplar koldioxid mot pengar 

viket tydliggör den ekonomiska aspekten som i vanliga fall är svår att mäta.  

Företag C och E menar att det är enklare att nå ut till medarbetare när man kan påvisa 

siffror, hållbarhet är en mjukvariabel som enligt informant E1 kan vara svår att se 

”jag själv ser inte CO2 framför mig” 

 

Projektledande företaget A håller med resterande företag om att den ekonomiska biten 

är en av de vanligaste anledningar till att företag valt att gå med i nätverket. Informant 

A1 menar att det kan skilja sig från privata företag och offentliga företag men att det 

blir mer och mer fokus på att spara även i det offentliga. 

 

4.3.3 Kontaktnät 
Att nätverkande medför ett fördelaktigt kontaktnät är ett viktigt motiv hos företag som 

ingår i nätverket SMART-resplan och det märktes redan vid första workshoppen. På 

frågan vad deltagarna tyckte var det viktigaste med nätverket var ett av svaren, 

”få inspiration, idéer och kontakter” - (DO1). 

Informant A1 menar att en av anledningarna till att starta nätveket var för att samverka 

och skapa kontakter. 

”tanken var att försöka närma oss näringslivet, och hur gör man det, jo man behöver nå 

sätt att samverka för att skapa kontakterna” 

 

Företag A och B menar också att för att uppnå bra resultat behöver tjänster utbytas över 

gränserna, både geografiskt samt mellan kommuner och näringsliv. Genom 
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gränsöverskridande samarbeten öppnas möjligheter som företagen inte tänkt på tidigare, 

informant B1 menar att ett stort motiv till att ingå i nätverket var att 

”byta erfarenheter för att slippa göra samma sak på olika håll” 

Detta håller företag D och E med om, de menar att om alla går mot samma mål så blir 

det mycket lättare och att det är en anledning att ingå i nätverk samtidigt som nya 

kontakter skapas inom samma område. Det personliga kontaktnätet är en viktig detalj 

hos informant C1 samt A1. Informant C1 menar att det kommer situationer där 

kontakterna är viktiga i det vardagliga arbetet också och inte bara i arbetet med 

nätverket. Informant A1 hade ett tydligt motiv med nätverket och det var relationerna.  

”vi har den relationen vi vill ha, vi har en klar ingång i de företag och organisationer vi 

vill” 

 

4.4 SAMVERKAN OCH ENGAGEMANG 
Det finns många fördelar med samverkan enligt de deltagande företagen och 

organisationerna. Enligt nätverkets grundare, informant A2 blir du pushad på ett annat 

sätt i ett nätverk vilket leder till en högre målsättning och en form av tävling mellan 

företagen. Detta håller informant B1 med om och menar 

”man ska ju trigga igång varandra, så är det ju” 

 

Vi har sett två positiva teman med samverkan och det är relationer och utbyte och en 

gemensam negativ aspekt som är olika faser i arbetet, detta kommer vi gå igenom mer 

nedan. 

 

4.4.1 Utvecklar relationer 
En stor fördel vi studerat med samverkan är relationerna och kontakterna som de 

deltagande företagen och organisationerna utbyter med varandra. Företag B, C och E 

menar att kontakterna är viktiga samt att relationerna gynnar både nätverksarbetet samt 

det vanliga arbetet. Informant C1 ser fördelen med nätverkande som ett utbyte av 

kontaktytor in till andra organisationer som man förr eller senare behöver. Informant B1 

menar att när företag går ihop främjar det alla parter, 

”man måste vara flera och då får varje enskild samarbetspartner verkligen en stor 

vinst” 
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Informant F2 menar att det inte finns någonting negativt med att jobba i nätverk och att 

relationer är en av den viktigaste aspekten med samverkan 

”det finns inga nackdelar med att jobba i nätverk över huvud taget” 

Det är också viktigt enligt informant F1 och F2 att hitta personer som brinner för arbetet 

som nätverket gör och för att göra det tror informant F2 att det krävs relationer och 

kontakter för att hitta dessa personer. 

 

Nätverkets grundare, informant A2 menar att nätverket verkar på lång sikt och mer 

relationsbyggande än tidigare arbete hos organisationen och att det innebär en 

fördelaktig försäljning vilket är grundtanken. 

 

4.4.2 Utbyte 
En annan stor fördel men nätverket som hänger ihop med relationer är utbytet som 

aktörerna får via nätverket. För det första kan du lära dig av andra liknande projekt och 

därmed minska risken att det blir fel, någonting som företag A, B och E diskuterar 

mycket.  

”man kan undvika fallgropar” (informant A2) 

”man slipper ganska många barnsjukdomar när man nätverkar och samarbetar” 

(informant B1) 

”är det någon som gått på den niten så är det ju bra så slipper man göra det själv” 

(informant E1)  

 

Ett annat utbyte som ses som positivt är erfarenheter och andra synvinklar vilket medför 

att organisationen kan fortsätta att utvecklas och inte fastnar i samma gamla vanor. 

Genom erfarenheter får företagen tips på vad som varit lyckat, vilket gynnar flertalet 

företag i nätverket. Just erfarenhetsutbytet är viktigt, att ta del av andra erfarenheter och 

kompetenser samt andras tillgångar. En sådan tillgång kan vara andra kanaler för att nå 

ut till intressenter. Företagen har oftast sina egna kanaler där de når medarbetare och 

egna intressenter, men genom att använda andras kanaler samt nätverkets gemensamma 

kanaler så når företagen ut till intressenter som annars inte hade nått budskapet. Detta är 

bra i marknadsföringssyfte. 

 

Någonting konkret som nätverket fört med sig kommer upp på den tredje deltagande 

observationen (DO3). Där förklarar informant B1 att SMART-resplan och underlaget 
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har hjälpt deras organisation för att få igenom större beslut som en extra tjänst 

(resesamordnare) och ett annat projekt som handlar om hållbarhet vilket inte hade gått 

tidigare utan nätverket. 

 

4.4.3 Olika faser i arbetet 
En negativ sak som kan uppkomma av samverkan är att företagen kan befinna sig på 

olika nivåer och på så sätt göra arbetet mindre effektivt. Informant A1 menar att 

företagen kan vara på olika nivåer och olika i kunskap samt process vilket kan göra att 

företag kan känna sig stressande eller känna att man blir bakbunden och får hålla 

tillbaka. Detta tror företag C och E beror på att företagen kommer från olika branscher 

och har olika utmaningar och frågeställningar.  

 

En svårighet med att företagen ligger olika i processen kan vara att få ut någonting av de 

gemensamma träffarna. Informant A1 menar 

”det kan vara en svårighet att anpassa mötena med ett gemensamt budskap som passar 

alla och är tilltalande så att alla får ut någonting av det ” 

För att motverka det så menar projektledarföretaget A att de finns där mellan mötena 

och försöker se till att företagen ligger på ungefär samma nivå. En viss mån av utrymme 

finns för företagen så att de kan jobba i olika takt beroende på hur lång processen tar i 

varje företag. 

 

4.5 MÅL MED NÄTVERKET  
SMART Resplan baseras på deltagarna, och deltagarna är de som kommer lägga grund 

för ett gruppmål inom projektet som utvecklas från egna inledande mål. A1 som är en 

informant från de projektledande företaget A menar att 

’’vi vill få ihop deltagarnas mål och få ett gruppmål, så dom äger målen själva men de 

slås ihop för gemensamt arbete’’. 

 

Utifrån intervjuer och observationer går det att konstatera att varje deltagande 

organisation har olika mål med nätverksarbetet, men att de överlappas väl av varandra. 

Vi har identifierat olika återkommande teman inom mål med nätverket och dessa 

mynnade ut i förankring för framtiden, hållbara resor samt ekonomisk vinst. 
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4.5.1 Förankra för framtiden 
Att förankra projektet och nätverket för framtiden är något de flesta deltagande 

organisationerna är eniga om. Näst intill alla organisationer har i sin privata verksamhet 

hållbarhetsmål för framtiden och ser nätverket och projektet SMART Resplan som en 

delaktivitet eller en stöttning för att uppnå dessa på längre sikt. För de projektledande 

företaget A ligger det främsta nätverksmålet i att få ett levande hållbarhetsnätverk som 

kan leva vidare även när detta projekt är klart, att skapa ett nätverk som är stöttande och 

aktivt i hållbarhetsfrågor. De har även en vision att ta andelar från motortrafiken till 

kollektivtrafiken. 

 

Informanterna B1, D1, E1 och företag F nämner att deras mål i organisationen använder 

projektet och nätverket som ett delmål för att nå det större organisationsmålet. 

Organisationerna jobbar för att t.ex. bli fossilfria till 2030, minska CO2 utsläppen till 

slutet av 2016, minska CO2 med 20 % till 2020 samt sänka CO2 utsläppen med 42,5 % 

till 2018. De nämner att transporterna är en stor del av dessa utsläpp och på så sätt har 

de valt att ingå i nätverket som fokuserar på transporter för att få stöttning och 

aktiviteter som gynnar just den delen av hållbarhetsmålen.  Informant C1 skiljer sig 

något från de andra informanterna då de ser projektet som en pilotstudie. Organisation 

C1 vill prova den här modellen för att se om den på regional nivå i Gävleborg kan nå 

effekter på lägre utsläpp och mindre kostnader, och om det fungerar vill de applicera 

modellen på samma sätt i andra regioner runt om i Sverige. De följer även 

myndighetens hållbarhetsmål att minska CO2 utsläppen med 20 % fram till 2018, men 

det primära i dagsläget är pilotstudien. 

 

Vi kan konfirmera detta genom DO1 och DO2 då det klar uppkommit att alla 

organisationer ser nätverksarbete som ett delmål eller en aktivitet i ett större 

hållbarhetsarbete inom verksamheten. 

 

4.5.2 Hållbara resor 
Att skapa hållbara resor är den primära aspekten av nätverket då syftet och visionen 

ligger i att skapa en beteendeförändring hos människor och minska andelen biltrafik och 

flytta över dessa till kollektivtrafiken eller andra miljövänliga alternativ. Informant A1 

menar att uppdragsgrunden ligger i att jobba med kollektivtrafik och öka dessa andelar. 

A2 instämmer med detta och menar att de ska ta marknadsandelar från de motordrivna. 
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Informanterna B1, C1 och E1 är eniga om att de hållbara resorna kommer ligga till stor 

del för de minskade utsläppen inom organisationerna/företagen. Då de just nu endast 

fokuserar på tjänsteresor och leveranser inom verksamheten, samt att hållbarhetsmålen 

inom organisationerna är satta för just deras verksamhet och inte resterande delar som 

privatlivet, tror de att minskade utsläpp och minskade kostnader kan bli ett faktum i 

projektslutet.  

”det är ju biltrafiken som man spelar med när det pratas val av regionala resor, det är 

redan så pass låga utsläpp kopplat till tågresor, så för att vinna rent hållbarhetsmässigt 

måste resor från bil flyttas till kollektivtrafik eller effektiviseras med distansmöten” - 

(C1) 

 

Företag F har många utsläpp inom industrin men vill påverka både tjänsteresor och 

arbetsresorna. 

”vi har väldigt många som pendlar mellan Gävle och Sandviken, så vi vill försöka få 

flera att åka buss” - (F1) 

 

Alla informanter är även eniga om att det primära målet inom hållbara resor är att till en 

början få en bättre insyn på hur deras transporter påverkar och ser ut i dagsläget. CERO 

undersökningen (en enkätundersökning och resvanor) har lagt stor grund till att de valt 

att ingå i nätverket då de genom denna kan få bättre insikt på vilka variabler som 

fallerar i just deras verksamhet. Detta stärks av DO1 och DO2 där stor vikt lagts vid 

CERO-undersökningen, samt den största delen av workshopen handlar om hållbart 

resande och vilka alternativ som existerar. 

 

4.5.3 Ekonomisk vinst 
Den ekonomiska vinsten är en målpunkt många av organisationerna i början av 

intervjuerna valde att undvika, men efter diskussioner kring ämnet redogjordes det för 

att ekonomisk vinst var en viktig aspekt för många av organisationerna i målsättningen. 

Projektledande företaget A tror ekonomin spelar stor roll för organisationerna som 

väljer att delta, men att det är en mer betydande faktor för de privata företagen snarare 

än de offentliga organisationerna. Informant C1 och D1 påpekar betydelsen av att 

ekonomi och hållbarhet ska gå hand i hand. Genom att arbeta med hållbarhet visar 
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organisationerna att de bryr sig om ekonomin. De vill självklart påvisa en ekonomisk 

vinning för framtiden, men den primära faktorn är att minska utsläppen.  

 

Informant B1 och E1 och företag F är mer inriktade på att den ekonomiska aspekten 

spelar en större roll i dagsläget. De vill kunna påvisa någon form av ekonomisk effekt, 

att företaget eller de anställda sparar pengar på att resa mindre eller att resa smartare. E1 

nämner att den ekonomiska vinsten är ett mål som är viktigast i slutändan av projektet 

då positiva ekonomiska resultat är en fördel. 

”jag tycker ofta att det är mycket lättare att köpa in till verksamheten när det finns 

konkreta siffror som visar och tydliggör” - (B1) 

”vi lägger vikten på att vi verkligen får till ett resultat, det gör att vi kan fortsätta jobba 

med de här frågorna och det legitimerar varumärket och organisationen” -(F1) 

 

Under DO2 har vi identifierat kommentarer som  

”vi måste visa upp hur detta hållbarhetsarbete påverkar den ekonomiska vinningen för 

att få tillgång till fler resurser och mer arbetstid inom området’’, samt att många menar 

att de vill kunna mäta hur mycket de kan tjäna i pengar på varje minskad bilresa eller 

utsläpp för att skapa ett större intresse, hos både företag och enskilda personer, för just 

hållbart resande genom ett påvisa det i variabler många människor förstår. 

 

4.6 SAMMANFATTANDE MODELL FRÅN EMPIRISK 

DATA 
Utifrån forskningsfrågorna har vi genom empirisk datainsamling i form av intervjuer 

och deltagande observationer fått fram ett antal teman som är kopplade till rubrikerna 

motiv, samverkan och mål. Dessa rubriker och teman kommer att ligga till grund för vår 

empiriska del samt senare i vår analysdel. 
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Figur 5. Forskningsfrågor, rubriker och teman baserat på empiriskt material (Egen 

design, 2016) 
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5. ANALYS 
I denna del kommer vårt empiriska material analyseras mot den framställda teoretiska 

referensramen. Analysen baseras på våra centrala teman samt de framställda 

underteman som kunde identifieras i empiriavsnittet. 

 
Figur 6. Analysmodell som kopplar ihop teori med empiriskt material, och visar de 

utmärkande faktorerna (Egen design, 2016) 

 

För att skapa en tydlig struktur på vår analys har vi valt att använda de tre mest centrala 

delarna av teorimodellen (Figur 3), motiv, samverkan/engagemang och mål samt dess 

underrubriker. Vi har sedan valt att koppla dessa till våra huvudteman i den empiriska 

modellen (Figur 4) motiv, samverkan/engagemang och mål som kopplas till våra 

forskningsfrågor, samt dess underteman. Våra underteman utifrån empirin är stärka 

varumärket, ekonomisk effekt, kontaktnät, relationer, utbyte, nivåskillnad, förankra för 

framtiden, hållbara resor samt ekonomisk vinst. För varje rubrik i analysen kommer 

våra huvud- och underteman diskuteras och analyseras ställt mot teorin. 

 

5.1 MOTIV ATT INGÅ I NÄTVERK 
I det empiriska arbetet har vi fått fram att det finns flera olika motiv för företag att ingå i 

nätverk vilket är i linje med Andrésen et al. (2012) som menar att aktörers motiv till att 

ingå i RSN varierar ofta från organisation till organisation. Det stämmer också överens 
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med Gulati et al. (2008) som menar att motiven ofta är mixade beroende på privata och 

gemensamma intressen.  

 

 

5.1.1 Stärka varumärket kopplat till hållbarhet 
Ett motiv som är gemensamt hos flera företag för att ingå i nätverket är för att stärka sitt 

varumärke. Det handlar om att synas i samband med dessa aktiviteter för att förstärka 

sin image och sin position i näringslivet. Detta stämmer överens med Andrésen et at 

(2012) som menar att motiven kan vara att förbättra företagets ställning i förhållande till 

övriga företag. Andrésen menar vidare att motiven med att samverka kan vara att skapa 

sig en större slagkraft och en delad marknadsföring. Just delad marknadsföring är ett 

motiv som närverkets grundare tror är viktigt för varför företag väljer att gå med i 

nätverket, informant A2 menar  

”det kan vara svårt att nå ut i länet med vad verksamheten verkligen gör, man har sina 

kanaler men då är det bara de närmaste som tar del av det, medans invånarna inte vet 

vad som händer och där har ju vi en fördel att sprida informationen” 

 

5.1.2 Ekonomisk effekt 
Ett annat viktigt motiv för att ingå i nätverket har visat sig vara den ekonomiska 

effekten. Informant C1 menar att arbetet måste visa någon ekonomisk effekt, 

”vi måste visa att vi sparat pengar på att resa smartare” 

Detta stämmer överens med Koza och Lewin (2000) som menar att den ekonomiska 

aspekten är ett viktigt motiv till att företag väljer att ingå i olika nätverk. Hållbarhet är 

en mjukvariabel oftast svårt att mäta och en styrka med nätverket är den 

undersökningsmetod som används. CERO kopplar koldioxid mot pengar vilket gör det 

lättare att få en klar blick om hur mycket som går att tjäna, detta är enligt Heath (2006) 

en viktig variabel för samverkan som Heath kallar en ekonomisk fördel.  

 

En annan del av den ekonomiska effekten är den delade ekonomin. Heath (2006) menar 

att eftersom ekonomin kan delas upp på flera aktörer så kan det ge möjligheten att 

uppnå något i större skala. Företag hjälper varandra och tillsammans kan större projekt 

dras igång som inte de enskilda företaget mäktat med. Informant B1 menar att vid ett 

projekt som kräver flera aktörer för att kunna fungera så får varje enskild 

samarbetspartner en stor vinst, 



 

45 
 

”man får mindre kostnader och man får mindre administration och så vidare”. 

Detta ser företagen som ett motiv till att gå med i nätverk, för att skapa sig ekonomiska 

fördelar.  

 

Lika som att nätverkets kanaler kan ge en fördelaktig bild av företaget och stärka 

varumärket kan det också finnas en ekonomisk effekt av att ha delade 

marknadsföringskanaler. Heath (2006) pratar om att företagen tjänar pengar på utbytet 

och det stämmer överens i vårt fall. Informant A2 menar att, 

”det kan vara svårt att nå ut i länet med vad verksamheten verkligen gör” och menar att 

med gemensamma kanaler så förenklas det vilket i sin tur sparar pengar. Detta med 

delad marknadsföring menar Andrésen et al (2012) är ett fördelaktigt motiv till att ingå i 

nätverk. 

 

5.1.3 Kontaktnät 
Det sista motivet vi urskilt till att ingå i nätverk är kontaktnätet som nätverket skapar. 

Gulati et al. (2006) menar att den kunskap och information som varje part erhåller kan 

utnyttjas från parterna i nätverket och användas i olika syften. Detta stämmer överens 

med informant A1s motiv till att vara med att skapa nätverket, 

”tanken var att försöka närma oss näringslivet, och hur gör man det, jo man behöver nå 

sätt att samverka för att skapa kontakterna” 

Kontakter är viktigt hos företag C, D, E och F men på lite olika sätt. Företag D och E 

menar att när företag går mot samma mål så blir allting lättare, samtidigt som kontakter 

skapas inom området. Informant C1 ser det positiva med kontakter i det vardagliga 

arbetet när man märker att det finns personer med kunskap om andra områden än sitt 

vanliga företag. Forskning (Andrésen & Lundberg 2007) håller med om detta då 

relationer inom nätverk är viktiga källor för information, kunskap och resurser för att 

utföra aktiviteter i en organisation som saknar resurser att klara av saker och ting på 

egen hand. Det stämmer väl överens med informant F1 som menar 

”ur min synvinkel har vi inte den sortens kunskap som vi behöver” när frågan om just 

hållbarhetsarbetet kommer upp.  

 

Andrésen et al. (2012) menar att kunskapsdelningen som fås via nätverk kan vara ett 

fördelaktigt motiv till att ingå och det håller informant B1 med om 

”byta erfarenheter för att slippa göra samma sak på olika håll” 
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5.2 SAMVERKAN OCH ENGAGEMANG  
Det empiriska arbetet visar vikten av samverkan och detta kan styrkas av Andrésen et 

al. (2012) som menar att vikten av relationer och nätverk är viktigt i det 

affärsutvecklande arbetet som sker.  

 

5.2.1 Utvecklar relationer 
En viktig fördel med samverkan som vi sett i vår undersökning är relationerna och 

kontakterna som kommer via nätverket och som inte varit lika lätta att få annars. Detta 

stämmer med Watson (2007) syn på samverkan, att relationerna har en stor inverkan på 

ett företags prestationsförmåga, samt att det sociala kapitalet som kan användas för 

informationssamling och resursanvändning är kritiskt för att lyckas. Informant B1 

menar att när företag går ihop så främjar det alla parter vilket i tidigare forskning kan 

styrkas av Freytag och Ritter (2005) som menar att samverkan är en av de mest centrala 

delarna för att nå mål och resultat i ett nätverk.  

 

Informant F2 är inne på att det inte finns någon negativ aspekt på att jobba i nätverk och 

det är någonting som Andersson et al. (1994) också diskuterar. Watson (2007) menar att 

det inte är storleken på nätverket eller antalet aktörer som är avgörande utan intensiteten 

i nätverket som bidrar till bättre samverkan. Därför kan nätverk, litet som stort bidra till 

mycket för samverkan och vikten av relationen bland aktörerna är viktig.  

 

Att hitta de personer som brinner för arbetet har visat sig vara en viktig faktor. 

Informant F2 är övertygad om att dessa personer finns, det gäller bara att hitta dom och 

det görs via relationer och kontaktnät. Detta kan styrkas av Andrésen et al. (2012) som 

menar att det är av stor vikt att hitta personer med engagemang i frågan för att skapa ett 

fördelaktigt nätverk. 

 

5.2.2 Utbyte 
En annan fördel med samverkan är utbytet mellan aktörerna. Heath (2006) har listat fem 

fördelar med samverkan och en av dessa är det man kan tjäna på utbytet. Ett utbyte som 

är viktigt för de företag som ingår i nätverket SMART-resplan är erfarenheter och andra 

synvinklar som delas vilket innebär att de enskilda organisationerna kan utvecklas och 
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inte fastna i samma gamla vanor. Detta styrks av Ritvala och Salmi (2010) som menar 

att för att nätverk ska vara effektiva måste gemensamma aktiviteter och ett gemensamt 

utbyte finnas. I ett nätverk krävs det att deltagarna kan känna att de får ut något från 

utbytet, informant B1 belyser det faktum att  

”nätverk är jätteviktigt, men man behöver veta varför, whats in it for me liksom”. 

 

Många av de deltagande företagen menar även att ett nätverk ger större slagkraft utåt. 

Samverkan kan vara källan till konkurrenskraft (Jarillo, 1988) och det sociala kapitalet 

som används för informationsinsamlingen och resursanvändningen är kritiskt för att 

lyckas (Watson, 2007). Detta påvisar att utbytet av resurser och information ger 

konkurrenskraft till företagen inom nätverket. 

 

5.2.3 Nivåskillnad 
En negativ aspekt med samverkan som vi tagit del av under vårt empiriska arbete är den 

eventuella nivåskillnaden som kan finnas mellan företagen. Det negativa med att 

företagen ligger på olika nivåer kan enligt informant A1 vara att företagen känner sig 

stressande eller blir bakbundna, vilket företag C och E tror har att göra med att 

företagen har olika problem att handskas med samt olika frågeställningar. Att företag i 

nätverk har olika frågeställningar kan enligt Andrésen et al. (2012) bero på att motiven 

för att företagen går med är så pass olika och varierar ofta från organisation till 

organisation. Detta är en anledning till nivåskillnaden som kan uppstå i nätverket. 

 

5.3 MÅL MED NÄTVERKET  
Under våra intervjuer med företagen/organisationerna inom nätverket tog de upp 

ansvaret för miljön genom hållbarhetsarbete, och att hållbarhetsarbetet har många olika 

komponenter vilket stämmer väl överens med Dyllick och Hockerts (2002) figur (Figur 

3). Modellen tar upp social hållbarhet, miljö/ekologisk hållbarhet och ekonomisk 

hållbarhet vilket kan motsvara väl till företagens främsta mål med nätverket som ligger 

inom att förankra för framtiden, hållbara resor samt ekonomisk vinning.  

 

Andrésen et al (2012) menar att målen inom organisationerna i nätverket ofta skiljer sig 

från varandra och vi har utifrån det empiriska materialet kunnat fastställa att alla de 

deltagande verksamheterna har olika mål med nätverket. Men på samma sätt som 
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Lundberg (2008) menar att målen överlappar med varandra på de olika nivåerna kan vi 

se att detta är en bidragande faktor till att organisationerna valt att delta i nätverket.  

Företag B menar att  

”då ser man den direkta kopplingen, så det tycker jag är en stor anledning till att vi är 

med i nätverket’’, angående att deras organisatoriska mål samt nätverkets mål 

överlappar med varandra. 

 

5.3.1 Förankring för framtiden 
Att företagen förankrar sitt hållbarhetsarbete till framtiden är en viktig punk i de 

organisatoriska målen, de flesta ser en större helhet än endast påverkan av resor. Dyllick 

och Hockerts (2002) menar att social hållbarhet skapar värde för samhället genom att 

öka humankapital och samhällskapitalet samt värna om människor välmående 

(Jakobson, 2008). Att förankra för framtiden tolkar vi som ett sätt att bevara samhället 

och skapa möjligheter för människorna i framtiden. 

 

Företagen har gemensamt att de ser nätverksarbetet mot ett smartare resande som ett 

delmål eller en aktivitet för att nå de större organisatoriska målen vilket stöttas av 

nätverket. De skulle ha kunnat agera ensamma i sitt hållbarhetsmål på sikt, men ser 

hållbara resor som en stor del av det större organisatoriska målen inom hållbarhet som 

berör antingen CO2 utsläpp eller att bli fossil fria. Battagila et al (2010) menar att 

fördelarna med sammansatta grupper av företag återspeglar sig på arbetet med frågor 

kring hållbarhet och dessa fördelar kan vara att de bättre kan utveckla verktyg för 

kommunikation, skapa modeller som stöd för verksamheten, utveckla riktlinjer för att 

styra organisationer mot CSR och resurser för att kunna jobba på en lokal nivå. 

 

Fördelarna med samverkan kring hållbarhet, även om det finns ett större mål, visar sig 

även som en medvetenhet hos deltagande organisationer/företag i nätverket.  

Företag C kopplar väl till fördelen kring att skapa modeller som stöd för verksamheten 

då C1 menar att  

”vi ser projektet som en pilotstude, vi vill prova den här modellen för att se om den på 

regional nivå i Gävleborg kan nå effekter på lägre utsläpp och mindre kostnader, och 

om det fungerar vill vi applicera modellen på samma sätt i andra regioner runt om i 

Sverige”.  
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Utöver detta visar sig stöttning från nätverket och aktiviteter som gynnar just hållbart 

resande delen av hållbarhetsmålen vara anledningar och mål med nätverket överlag. 

Enligt Wilburn (2009) är det inte alla företag som har möjligheterna och resurserna att 

avvara personer eller avdelningar för att arbeta med hållbarhetsfrågor, och vi tolkar det 

som att organisationerna i många fall inte har tillräckligt med tid för att påverka 

ensamma och ser nätverket som ett effektivare sätt att arbeta som bidrar med resurser, 

information och erfarenhet från andra för att nå målet. Detta stärks även av A1 som 

menar att  

”det finns ett engagemang och det finns en vilja, men många är för små och har inte 

resurser att jobba med detta”. 

 

5.3.1 Hållbara resor 
Då företagen vill skapa hållbara resor utvecklar de en miljö/ekologisk hållbarhet 

(Dyllick & Hockerts, 2002) då de strävar efter att minska utsläppen, och på så sätt hålla 

en lägre nivå än det naturen klarar av att ta hand om (Jakobson, 2008). Att skapa 

hållbara resor är huvudsyftet med nätverket och är på så sätt en gemensam målsättning 

för alla företag. Trots de skilda övergripande målen är alla inom nätverket inriktade på 

att minska resandet eller att resa mer smart och hållbart. Nätverket har i dagsläget inget 

konkret mål, endast en vision som varit till grund i beslutet att delta eller inte. Företag A 

menar att  

”vi vill få ihop deltagarnas mål och få ett gruppmål, så dom äger målen själva men de 

slås ihop för gemensamt arbete”. Det är vanligt att målprocessen sker på det här viset i 

RSN då medlemmarna i uppstarten ofta diskuterar hur de ska relatera till grundarnas 

mål för att sedan enas om kompletterande RSN mål, det är även fördelaktigt att arbeta 

mot ett gemensamt mål (Andrésen et al, 2012). 

 

Det regionala strategiska nätverket ger medlemmarna möjligheten att få stöttning och 

aktivitetsplanering inom just hållbart resande. Detta anser vi utifrån intervjuer vara 

fördelaktigt då företagen och organisationerna ofta inte har just hållbarhetsaspekten och 

speciellt inte resandet som den primära arbetsuppgiften. Battagila et al (2010) nämner 

fördelarna att utveckla riktlinjer för att styra organisationer mot CSR och resurser för att 

kunna jobba på en lokal nivå, dessa fördelar stämmer väl överens med nätverket då vi 

förstått genom intervjuer och observationer att de bidrar med riktlinjer och aktiviteter 

för att skapa hållbarhet samt att det ger resurser att nå ut till fler inom regionen.   
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De personliga förväntningarna som Andrésen et al. (2008) nämner kopplar vi ihop med 

de enskilda personerna i organisationerna som är engagerade för hållbarhet. Alla företag 

nämner i intervjuerna att det gäller att hitta rätt person som har engagemang för frågan 

för att kunna gå vidare med företaget och få med dom i nätverket. Vi tolkar det som att 

det är enklare för en organisation att jobba med hållbarhet, som är en mjuk variabel, om 

det finns någon som driver och pushar för det. 

 

5.3.3 Ekonomisk vinst 
Alla företag nämner även ekonomisk vinning, de vill skapa en ekonomisk hållbarhet. 

Dyllick och Hockerts (2002) menar att de ekonomiskt hållbara företagen ska ha ett 

tillräckligt kassaflöde för att ha likviditet som ger avkastning över medel.  

Den ekonomiska vinningen var något alla företag var tveksamma till att nämna till en 

början i intervjuerna. Men efter diskussioner kunde vi urskilja vikten av en ekonomisk 

vinning då många nämnde att det är viktigt att leverera resultat till organisationerna för 

att få fortsätta arbeta med projektet och att det är viktigt att visa konkreta siffror till de 

personer som ligger inom den önskade beteendeförändringen.  

’’det måste komma något konkret annars får vi inte jobba med det här, resultat är ett 

måste’’ - (F1) 

’’vi pratar om CO2 utsläpp, men vi belyser ju den ekonomiska vinningen så att var och 

en kan förstå” - (E1) 

 

Binswanger (1998) menar att hållbarhetsarbete måste integrera naturen i 

standardbegrepp som ekonomi för att fungera. Detta visas i SMART projektet då många 

av företagen har gemensamt att de anser hållbarhet vara den primära aspekten av 

nätverket och projektet, men att ekonomin är den primära aspekten för företagen. 

Informant A1 menar att de privata företagen främst är pushade av ekonomins roll men 

att de även i offentliga sektorn ska sparas in en hel del. 

”det är ändå något man lägger resurser på och då vill man väl få ut någon form av 

ekonomisk vinst” - (A1) 

Informant A2 håller med och nämner de mjuka värdena som hållbarhet inkluderar. 

”det är väl det där med ekonomiska aspekten som får just hållbarhetsarbete att vara lite 

trögt, att de här mjuka värdena som är lite svåra att kvantifiera, för det är ju ekonomin 

som styr i slutändan” - (A2) 
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Vi kan se utifrån intervjuer och observationer att ekonomin spelar störst roll för de 

privata företagen, men att det även har en mer betydande och växande roll i de 

offentliga organisationerna. Yaqub et al. (2010) menar att nätverk och projektgrupper 

kan öka effektiviteten och vara kostnadseffektiva för företagen som ingår. De offentliga 

organisationerna spelar i sina intervjuer mer på att det skapar effektivitet att arbeta i 

nätverk, samt att de genom effektiviseringen av arbetet kan bli mer kostnadseffektiva.  

”man använder det som finns mer optimalt och så får man minskade kostnader och 

mindre administration, allt effektiviseras” - (B1) 

 

Till skillnad från de personliga förväntningarna som baseras på den enskilda personen 

så tolkar vi de affärsrelaterade målen (Andrésen et al, 2008) kopplade till hela 

organisationen. För att projektet om hållbarhet ska kunna få resurser och tid från tolkar 

vi det som att företaget kräver ett konkret resultat, en hård variabel som är mätbar, för 

att se att det är lönsamt.  

 

6. SLUTSATS 
I denna del presenterar vi våra slutsatser som baseras på vårt analyserade material. 

Slutsatsen ämnar besvara studiens syfte och forskningsfrågor. I slutsatsen presenteras 

även en redogörelse för rekommendationer till nätverket, vad studien bidragit med samt 

förslag till vidare forskning inom området. 

 

Vår studie fokuserar på att skapa en förståelse för vilka motiv som ligger bakom att ingå 

i regionala strategiska nätverk och att analysera hur samverkan inom hållbarhet bidrar 

till nätverkets gemensamma mål. Utifrån analysen av det insamlade empiriska 

materialet kan vi besvara studiens tre forskningsfrågor som är: 

 

1. Vilka bakomliggande motiv har företag och organisationer att ingå i regionala 

strategiska nätverk? 

2. Vad är fördelarna med att engagera sig och samverka? 

3. Vilka mål syftar nätverket till att uppnå? 

 

Det finns flera olika motiv till att företag har valt att gå med i det här nätverket och vi 

anser att det beror på att varje företag eller organisation har olika behov och olika 
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problem som är viktiga i deras verksamhet. Andrésen et al (2012) har i sin studie 

påvisat att det är vanligt att motiven och målen skiljer sig från varandra, vilket vi kan 

bekräfta i vår studie. Motiven att ingå och att samverka baseras i att få utbyte av olika 

tillgångar, samt att samverkan och nätverkande skapar kostnadseffektiviseringar. Endast 

en av respondenterna ansåg att motivet att ingå i nätverket baserades på hållbarhet. 

Nätverkets mål är klart skiljt från de nätverkande partnernas motiv då det helt baseras på 

hållbarhet i form av förankra hållbarhetsarbete för framtiden och skapa hållbara resor. 

Den enda gemensamma fördelen som finns i både motiv och mål ligger i att uppnå 

ekonomiska fördelar genom att arbeta tillsammans mot hållbarhet då samverkan mot 

hållbarhet leder till kostnadseffektivisering. Att skapa kostnadseffektivisering och 

samhällelig och ekonomisk vinst kan vi anse som en av de primära fördelarna med att 

samverka och engagera sig. En ytterligare fördel, som även den skapar effektivisering, 

är att företag genom samverkan kan undvika fallgropar och vanliga misstag i arbetet då 

det sker utbyte av erfarenhet. 

 

Vi kan se att det krävs en tydlig balansgång att hantera ett nätverk då företagen har olika 

motiv att ingå i samverkan och olika egna mål. Våra intervjuer och analyser visar att 

nätverket måste satsa mer på den ekonomiska aspekten för att nå ut till olika 

intressenter. Hållbarhetsfrågan baseras ofta på den enskilda deltagarens intresse att 

engagera sig, snarare än hela organisationen, och många av företagen hävdar att en 

ekonomisk vinning och ett resultat är avgörande för att få arbeta med mjuka aktiviteter 

som hållbarhet. Aktörerna har olika motiv att ingå i nätverket som påverkar deras 

engagemang vilket gör att hållbarhetsmålet kan komma i andra hand. Detta gör att det 

krävs kraftfull ledning av projektet som gör att aktörerna stävar mot samma mål och att 

nätverkets mål kan uppnås utan att aktörerna tappar engagemanget. 

 

Om nätverksledningen, i det här fallet, kan framhålla ekonomiska argument när de 

bjuder in aktörer skulle det underlätta att få motiv och mål att sammanfalla. Det 

kommer även upplevas mer attraktivt för de affärsrelaterande målen och motiven och 

kan på så sätt locka hela verksamheter till samverkan. Andésen et al. (2012) menar att 

vikten av att hitta rätt person är av stor vikt, men att endast ha engagemang från 

individnivå gör ett nätverk sårbart för förändringar inom verksamheter. Att påvisa att 

samverkan och nätverkande kring hållbarhet är fördelaktigt på många sätt, men speciellt 

ekonomiskt kommer det utifrån den här studien medföra ett större intresse, mer tid samt 
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resurser att jobba med frågan. Yaqub et al. (2010) menar att en primär aspekt av 

samverkan inom hållbarhet är kostnadseffektivisering samt effektivisering av arbetet, 

därför kan vi konstatera att det krävs en tydligare utgång i vad organisationer och 

företag faktiskt tjänar på att arbeta mot en mer hållbar miljö för att attrahera fler 

deltagare. 

 

Vi kan utifrån intervjuer och observationer konstatera att nätverkets gemensamma mål i 

dagsläget är att skapa förutsättningar och möjligheter för hållbara resor inom arbetet. De 

strävar emellertid efter att skapa ett sammanslaget mål utifrån de enskilda 

organisationernas mål. Det gemensamma målet kommer då ligga inom att skapa 

smartare resor, vilket kommer uppfylla ett delmål hos deltagare som t.ex. minskat CO2 

utsläpp, fossil-fritt eller mer medvetenhet. Utifrån SMART-Resplan kan vi konstatera 

att hållbarheten är viktig för deltagare och att målet i nätverket passar in på de enskilda 

organisatoriska hållbarhetsmålen. Andrésen et al (2008) har identifierat att ett definierat 

mål vid uppstart är att föredra, men utifrån det här fallet kan vi anse att många av 

organisationerna valt att ingå eftersom det fanns en möjlighet att vara med och påverka 

det specifika målet. Vi kan även dra slutsatsen att möjligheten att påverka skapar 

engagemang hos deltagarna. Detta bekräftas även av Andrésen et al. (2012) studie som 

påvisade att ett mål är viktigt, men att det inte behöver vara helt fastställt då påverkan 

kan skapa större engagemang. 

 

Utifrån ovanstående kan vi konstatera att deltagarna i SMART Resplans motiv ligger 

inom utbytet. De främsta fördelarna med att engagera sig och samverka är att skapa 

effektivitet, kostnadseffektivisering och erfarenhetsutbyte. Målet nätverket syftar att 

uppnå är att skapa hållbara, smarta resor inom arbetet. Följaktligen kan vi konstatera att 

den ekonomiska vinningen bör ta större plats för att skapa en bättre koppling mellan 

aktörernas motiv och mål. Den ekonomiska aspekten är även viktig för att skapa större 

engagemang och samverkan hos hela verksamheter för att minska sårbarheten för 

förändringar i nätverket. 

 

6.1 STUDIENS BIDRAG 
Som vi konstaterade i vår problematisering finns det tidigare forskning kring delarna 

motiv, samverkan och mål inom regionala strategiska nätverk, men lite som berör hur 
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dessa ter sig i ett nätverk som agerar mot hållbarhet samt hur motivet att ingå kan skilja 

sig från de primära målen. Vi fyller det gapet genom att studera och skapa en större 

förståelse för de motiv som ligger till grund för medverkan samt hur samverkan kan 

bidra till att uppnå nätverkets gemensamma mål i regionala strategiska nätverk. Då 

forskningsfrågorna har blivit besvarade i vår slutsats besvarar vår studie de vanligaste 

motiven till att ingå i nätverk, fördelar och nackdelar med samverkan samt en 

målöverblick för att i framtiden kunna marknadsföra RSN på ett fördelaktigt vis och 

kunna skapa drivkrafter som attraherar deltagare. 

 

Studien har påvisat att det finns ett behov av att uppvisa den ekonomiska vinningen för 

att attrahera fler deltagare och i synnerhet hela organisationer snarare än den enskilda 

individen. Detta påvisas inte bara i motivet att ingå i samverkan, utan agerar även som 

koppling mellan nätverksmålet och de organisatoriska målen. Hållbar utveckling leder 

till både samhällelig och ekonomisk vinst (Nilsson och Olve, 2013), och samverkan 

kring hållbarhet, i synnerhet tillgång till fler resurser, leder till kostnadseffektivisering 

(Watson, 2007). Bevisat är även att arbete inom hållbarhet behöver samverkan för att 

uppnå bättre resultat (Regeringen, 2016). Utifrån detta bidrar studien med att den 

ekonomiska aspekten och det ekonomiska resultatet är avgörande för att attrahera fler 

deltagare till samverkan kring hållbarhet. Studien bidrar även med förståelse kring att 

motivet att ingå och målet med nätverket skiljer sig från varandra inom många aspekter, 

men har en gemensam nämnare inom den ekonomiska vinningen. För att skapa motiv 

till att ingå måste nätverket påvisa att samverkan bidrar till kostnadseffektivisering och 

en ekonomisk vinst för organisationerna då de primära affärsrelaterade målen baseras i 

ekonomin. 

 

Då RSN är frivilligt och deltagande graden baseras på aktörerna krävs även 

engagemang för hållbarhet. Andrésen et al. (2009) nämner att engagemang krävs från 

aktörerna inom nätverket för att sträva mot samma mål om hållbarhet. Utifrån vår 

analys har vi identifierat att hållbarhetsengagemanget är en viktig del i 

rekryteringsarbetet då den enskilda individens engagemang för frågan är avgörande i det 

här fallet för deltagande från en hel organisation. Vi menar även att vikten av att hitta 

rätt person, speciellt vid hållbarhetsarbete, är av stor vikt. Detta stärker Andrésens et al. 

(2012) studie som påvisar att graden av engagemang kan sjunka om deltagare med hög 

motivation för frågan från organisationer byts ut. Om den nya deltagaren inte har lika 
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hög personlig motivation för frågan sjunker graden av engagemang för nätverket, även 

om målen företagen har är densamma. Studien har därmed bidragit till ett större, redan 

existerande, problem då sårbarheten hos nätverket ökar om organisationers deltagande 

baseras på en individ. 

 

6.1.1 Rekommendation till nätverksledningen  
Vårt arbete med intervjuerna och observationerna har visat att ekonomin spelar en större 

roll i både motivet att ingå och målsättningen inom företagen/organisationerna. Då 

nätverkets i dagsläget inte har något konkret mål som är mätbart tror vi att det i 

framtiden kan behövas en mer specifik information. För att attrahera fler deltagare i 

framtiden kan ett mätbart mål och en redogörelse för hur detta projekt gått finnas med 

för att skapa en större säkerhet hos de företag och organisationer som vill delta men i 

dagsläget inte vill riskera tid och resurser på något som inte är direkt konkret inom den 

ekonomiska aspekten. Vi är medvetna om att SMART-Resplan utförs för första gången 

och att det inte i dagsläget finns några specifika siffror att påvisa, men utifrån intervjuer 

kan vi utläsa att det är att föredra inför nästa omgång.  

 

Vi har även konstaterat att den enskilda personen står för de personliga förväntningarna 

och engagemanget kring hållbarhet och att det på så sätt är viktigt att nå fram till rätt 

person för att inom företaget ha en lokal drivkraft. Den enskilda personen är dock 

bunden till affärsrelaterade mål och måste på så sätt kunna påvisa att företaget kan tjäna 

på att arbeta med detta. Om nätverket i framtiden kan påvisa att det finns en positiv 

ekonomisk aspekt för att delta i nätverket tror vi att de kan attrahera fler deltagare. De 

kommer även genom ett mer konkret resultat komma upp till de affärsrelaterade målen 

och kan på så sätt attrahera större delar av en organisation och inte bara den enskilda 

personen. Lyckas detta kommer nätverket skapa en stabilare grund eftersom ett 

medlemskap från en organisation som endast baseras på den enskilda personen är 

sårbart för förändringar. Vi har även under intervjuer identifierat en nackdel med 

samverkan, nivåskillnad. Nivåskillnaden är negativ om något ligger långt efter och 

känner en stress eller om någon ligger långt före och känner sig bakbunden. Många 

organisationer nämnde dock att SMART-resplan är flexibla i arbetet och accepterande 

mot att alla verksamheter ligger på olika nivåer samt har olika resurser och tid att 

avvara. Så för att vända den negativa aspekten till något positivt kan de i framtiden välja 
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att framhäva detta och fortsätta vara flexibla. Nivåskillnaden kan vändas till något 

positivt då den kan bidra med erfarenheter från faserna i arbetet. 

 

6.2 STUDIENS BEGRÄNSNINGAR 
Då projektet SMART-resplan stäcker sig över två år så ser vi en begränsning att bara 

kunna göra studien på de första månaderna. Detta är ingenting vi kan påverka utan vi får 

se det positiva som är att vi varit med i uppstarten och detta passar bra för vår studie 

som undersöker motiv, samverkan och engagemang och mål med nätverket. Eftersom vi 

inte kommer göra någon uppföljning så ser vi det som en begränsning i vår studie.  

 

6.2 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Under vårt arbete har vi kommit fram till intressanta aspekter som kan användas vid 

framtida forskning. Det första är den ekonomiska vinningen som visade sig vara 

viktigare hos företag än vad vi först förmodat. Då företag har väldigt begränsade 

resurser krävs det oftast att företagen kan uppvisa en ekonomisk vinning av arbetet för 

att få tillåtelse av ledningen att jobba med dessa typer av arbeten. Ett förslag till vidare 

forskning är att göra en studie där forskaren undersöker om nätverk kan använda sig av 

ekonomiska faktorer som en motivationsfaktor för att få fler företag att gå med i 

nätverket.  

 

Ett annat intressant ämne är den stora betydelsen av drivna och engagerade personer för 

att ett arbete som det här ska fungera. Där anser vi att framtida forskning kan försöka 

skapa en bredare kunskap om hur viktiga dessa personer är och hur sårbarheten 

påverkas ifall nätverket får med hela organisationen och inte bara en enskild individ 

med ett brinnande intresse. Forskare kan undersöka vilka faktorer som lockar företag att 

gå med, om företagen inte har den engagerade personen som driver på arbetet. 

 

Det sista vi vill föra fram som framtida forskning är att göra en fortsatt studie på är att 

följa ett liknande projekt från start till mål vilket varit en begränsning hos oss då vi bara 

varit med i uppstarts fasen. 
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