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Abstract 

The concept of sustainable development has been pervasive in recent years and many 

organizations choose to implement sustainability and adapt their activities accordingly. The 

purpose of this study have been to explore how a collaboration on the use of waste materials may 

look to analyze what influences cooperation. A case study has been carried out examining a 

Swedish state regional project aimed at creating partnerships between actors and utilizing textile 

waste with the help of design. The study was conducted using qualitative methods and the 

collection of data has been done through interviews and by examining documents. The results 

show that there are seven key factors that affect cooperation: expectations, commitment, internal 

communication, a strong non-profit actor, individual treatment, personal networks and the 

diversity of actors. The discussion addresses that the project has been publicly funded and 

suggests that further research may focus on the logistics and marketing of redesign.  
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Sammanfattning 

Begreppet hållbar utveckling har fått stor genomslagskraft under de senaste åren och många 

organisationer arbetar idag med att anpassa sig efter de krav om hållbarhet som finns i samhället 

genom att försöka vara mer resurseffektiva. Forskning visar att samarbeten i nätverk av aktörer 

med olika perspektiv och intressen såsom företag, medborgare och myndigheter bidrar till nya 

idéer för hållbar utveckling. 

  

Syftet med studien har varit att undersöka hur ett samarbete kring användande av materialavfall 

kan se ut för att kunna analysera vad om påverkar samarbetet. En fallstudie har genomförts på ett 

regionalt initierat projekt som syftat till att skapa samarbeten mellan aktörer för att tillvarata 

textila materialavfall med hjälp av design. Studien har tillämpat en kvalitativ metod och insamling 

av data har skett genom intervjuer med projektets deltagare och genom att studera dokument 

kopplade till projektet. Data har analyserats utifrån institutionell teori, Governance network, 

Many-to-many marketing samt Industrial marketing and purchasing. 

  

Studiens resultat visar att de huvudsakliga faktorer som påverkat det specifika samarbetet är 

förväntningar och engagemang, intern kommunikation, en stark icke-vinstdrivande aktör, 

individuell behandling, personliga nätverk och mångfald av aktörer. I studiens diskussion berörs 

den offentliga finansieringens roll i projektet och det lämnas förslag på att intressant forskning 

inom redesign skulle kunna vara att studera hur marknadsföring och logistik kan fungera.  

 

Nyckelord: sammarbete, redesign, region, hållbar utveckling, materialavfall, nätverk 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla inom Studio Re:design som har delat med sig av sina tankar och 

erfarenheter från projektet samt för det engagemang som ni har visat oss och för den tid ni har 

avsatt. Utan er skulle denna studie inte varit möjlig att genomföra. Vidare vill vi tacka vår 

handledare Martin Svendsen för dina synpunkter och vägledning.  

 

Tack! 

 

Katarina och Lina  

Stockholm den 5 juni 2013 

 

 



Kandidatuppsats - Service Management - Lina Johnsson - Katarina Korfitsen 
  

   

    

 

Innehållsförteckning 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ............................................................................................ 5 

1. INLEDNING ................................................................................................................... 8 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................................... 8 

1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................... 9 

1.3 Problemformulering ....................................................................................................... 10 

1.4 Syfte................................................................................................................................. 11 

1.5 Frågeställning ................................................................................................................. 11 

1.6 Avgränsningar ................................................................................................................ 11 

2. METOD ........................................................................................................................ 12 

2.1 Forskningsstrategi och undersökningsdesign............................................................. 12 

2.2 Studieobjekt .................................................................................................................... 12 

2.3 Datainsamling ................................................................................................................. 13 

2.4 Metodkritik ...................................................................................................................... 17 

3. TIDIGARE FORSKNING ............................................................................................. 18 

4. TEORETISK REFERENSRAM ................................................................................... 20 

4.1 Teorier ............................................................................................................................. 20 

4.1.1 Institutionell teori ........................................................................................................ 20 

4.1.2 Many-to-many marketing ........................................................................................... 22 

4.1.3 Industrial marketing and purchasing (IMP) ................................................................. 24 

4.2.4 Governance network .................................................................................................. 27 

4.3 Teoretisk syntes ............................................................................................................. 28 

5. EMPIRI ........................................................................................................................ 30 

5.1 Sammanställning av dokumentation och intervjuer..................................................... 30 

5.1.1 Dokumentation ........................................................................................................... 30 

5.1.2 Arrangörer ................................................................................................................. 32 

5.1.3 Studio Re:design ....................................................................................................... 38 

5.2.4 Företag ...................................................................................................................... 46 



Kandidatuppsats - Service Management - Lina Johnsson - Katarina Korfitsen 
  

   

    

6. ANALYS ...................................................................................................................... 51 

7. SLUTSATS .................................................................................................................. 60 

8. DISKUSSION .............................................................................................................. 62 

Källförteckning .............................................................................................................. 65 

Appendix I ...................................................................................................................... 69 

Appendix II ..................................................................................................................... 70 

 



Kandidatuppsats - Service Management - Lina Johnsson - Katarina Korfitsen 
  

   

    

 

Figurförteckning 

 

FIGUR 1 Studio Re:designs marknads-, mega- och nanonätverk .......................................... 52 

.  

 



Kandidatuppsats - Service Management - Lina Johnsson - Katarina Korfitsen 
  

   

    8 

1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund till ämnet för studien. Bakgrunden följs av en 

problemdiskussion som mynnar ut i studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. I slutet av 

kapitlet presenteras studiens avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste årtiondena har det blivit allt tydligare att vårt sätt att leva orsakar stora skador i 

den värld vi lever i, då de produktions- och konsumtionsmönster vi har idag erfordrar ett system 

som är mycket material- och energikrävande (van Kleef & Roome, 2007). Som en följd av detta 

har hållbar utveckling som begrepp fått stor genomslagskraft och betydelse för vårt samhälle, ett 

begrepp vars definition dock är omdebatterat. En av definitionerna lyder: ”Hållbar utveckling 

innebär att möta våra nuvarande behov utan att äventyra framtida generationers möjlighet att 

tillgodose sina behov genom att ta hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter” 

(WCED, 1987).  

  

Företag påstås spela en nyckelroll i dagens ifrågasatta system då de förser systemet med produkter 

och tjänster (van Kleef & Roome, 2007). Detta är något som många företag idag insett och det 

finns idag fler drivkrafter än hinder för att investera i miljön (Walker, Di Sisto, McBain, 2008). 

En av dessa drivkrafter är att företag idag befinner sig i ett nytt marknadsklimat. Där den starka 

framväxten av hållbar utveckling som koncept har gjort att samhället förändrat sina värderingar 

och attityder gällande konsumtion och produktion (Liu, Kasturiratne, Moizer, 2012). Konceptet 

hållbar utveckling har rotat sig så starkt att det blivit institutionaliserat såväl hos allmänheten som 

i lagar och som följd implementerar företag dessa idéer i sina verksamheter och anpassar 

aktiviteter därefter (Meyer & Rowan, 1977). 

  

Företag har försökt att anpassa sig till de rådande institutionella kraven genom att försöka utnyttja 

material, produkter, produktionssystem till sin fulla potential. För att kunna göra det krävs det 

enligt van Weenen (1995) att man hittar nya och kreativa sätt att möta den efterfrågan som 

faktiskt finns i samhället och han menar även att företag bör stimulera och rikta in sina idéer i en 
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hållbar riktning. En idé som använts för att använda resurser mer effektivt är det som inom 

forskningen har kommit att kallas för Industriell ekologi (IE). Industriell ekologi handlar om 

arbetet med att kunna minska användning av råmaterial och energi genom att utnyttja det avfall 

som industrier skapar (Lehtoranta, Nissinen, Mattila, Melanen, 2011). Detta kommer till uttryck i 

något som kallas Industriell symbios, som innebär att det sker ett utbyte av energi och material 

mellan olika organisationer och aktörer, det som ses som avfall för en part blir till en resurs för en 

annan (Frosch & Gallopoulos, 1989). Den mest förekommande definition av industriell symbios 

inom litteraturen kommer från Chertow (2007) som menar att industriell symbios handlar om att 

”engaging traditionally separate industries in a collective approach to competitive advantage 

involving physical exchange of materials, energy, water, and by-products. The keys to industrial 

symbiosis are collaboration and the synergistic possibilities offered by geographic proximity”. Då 

geografisk närhet är en aspekt av industriell symbios lämpar sig förfarandet för samarbete mellan 

aktörer på lokal- eller regional nivå och för de företag som ingår i ett företagskluster. 

  

Samarbeten i nätverk av företag, medborgare, myndigheter och andra aktörer har visat sig bidra 

till nya idéer och hållbarhet, då det finns aktörer med olika perspektiv och intressen samt från 

olika nivåer och kontexter (van Kleef & Roome, 2007). Ett fenomen som har växt fram på 

marknaden de senaste åren är designer som tar vara på industriers materialavfall och använder 

detta för att skapa nytt. Det kan vara materialavfall i form av produkter som inte längre fyller sitt 

syfte men också materialavfall som blir över i industriernas produktframställning. Här har 

designerna och industrierna använt sig av varandra för att skapa en effektivare användning av 

produktionsresurserna, skapa mervärde till sin produktion och helt nya produkter. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Forskning på organisationer som samarbetar för att kunna använda material mer resurseffektivt är 

ett relativt nytt område och är därför varken helt nyanserat eller uttömt, och det finns enligt Gibbs 

(2003) en mängd frågor som behöver undersökas. Det finns idag ett växande intresse för att på 

lokal- och regionalnivå utveckla nätverk för industriella symbioser då forskning menar att 

samarbete över företagsgränserna kan resultera i synergieffekter i arbetet med hållbar utveckling 

(Mirata & Emtairah, 2005). Trots att man de senaste åren har sett en ökning av initiativ för hållbar 
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utveckling hos både företag och politiska beslutsfattare har eko-industriell utveckling ägnats lite 

uppmärksamhet när det gäller forskning på regional utveckling. Gibbs (2003) menar att det är 

viktigt att belysa lokala och regionala exempel inom forskningsområdet för att kunna minska den 

miljöpåverkan den nuvarande ekonomiska tillväxten påför världen. 

Många studerade industriella symbioser involverar företag vars verksamheter innehåller koleldade 

kraftverk, kemikalietillverkning, läkemedel och oljeraffinering (Chertow & Ehrenfeld, 2012). 

Forskning på andra typer av verksamheter i kluster verkar saknas. I Sverige finns det exempel på 

kluster som rör allt från robotar och bioteknik till textilier och möbler, där en viktig del i klustren 

är involverandet av universitet och högskolor (VINNOVA, 2009). Dessa kluster bidrar även till 

materialavfall och påverkan på miljö. Därför finns det en problematik i forskningen inom 

industriell symbios, då den har varit begränsad till att bara titta på en viss typ av organisationer 

och samarbeten. Organisationer och kluster inom andra områden kan även de ha möjlighet att 

bygga upp de egenskaper som definierar en industriell symbios. 

Vad gäller forskning som studerat hur industrier och designer praktiskt samarbetar inom hållbar 

utveckling har den i stor utsträckning inriktat sig på New product development, det vill säga på 

hur man kan skapa en ny produkt som är designad för att ha så liten påverkan på miljön som 

möjligt. Detta genom att bland annat tittat på produktens livscykel, materialval, 

tillverkningsprocess och dess möjliga återvinning (van Weenen, 1995). Att implementera design 

inom industrin med syftet att minska miljöpåverkan är därmed inget nytt. Men att kombinera detta 

arbetssätt med materialavfall i ett kluster skulle kunna öppna upp för nya områden och nya 

möjligheter, där design skulle kunna hjälpa till med att koordinera organisationer till gemensamt 

samarbete för hållbar utveckling. Hur dessa samarbeten kan se ut är något som vid genomgång av 

tidigare forskning på området verkar saknas. 
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1.3 Problemformulering 

Hur samarbetar aktörer i en region för att med hjälp av design tillvarata materialavfall och bidra 

till en hållbar utveckling i regionen? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur ett samarbete kring användande av materialavfall kan se 

ut för att kunna analysera vad om påverkar samarbetet. Genom att uppmärksamma detta vill vi 

bidra med ökad kunskap om hur dessa samarbeten kan se ut och fungera. 

 

1.5 Frågeställning 

Utifrån syftet har följande frågeställning utformats för att kunna besvara studiens 

problemformulering: 

 

Vilka är de huvudsakliga faktorerna som påverkar samarbetet?  

 

1.6 Avgränsningar 

För att kunna besvara problemformuleringen under den utsatta tidsramen och med hänsyn till 

begränsade resurser har studien avgränsats till att studera ett samarbete i Sverige. För att kunna 

göra en djupgående studie görs en avgränsning till ett samarbete av materialavfall i en region med 

många aktörer i textilbranschen. Textilbranschen är intressant då det är en bransch som har stora 

mängder materialavfall. På grund av studieobjektets innehåll är studien även avgränsad till 

samarbeten som är offentligt initierade och finansierade. Studien avser inte att säga något om 

andra samarbeten för hållbarhet som inte berör materialavfall.  
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2. Metod 

I detta kapitel redogörs för de metoder som använts i studien för insamling av data, val av studieobjekt och 

val av respondenter. Hantering av insamlad data presenteras och kapitlet avslutas med metodkritik.  

 

2.1 Forskningsstrategi och undersökningsdesign 

För forskningsstudien har en kvalitativ och induktiv ansats valts då den ansetts lämplig med 

utgångpunkt i studiens problemformulering, syfte och frågeställning. Strategin är också passande 

då studien avser att beskriva och analysera ett fall ingående för att få förståelse för vilka de 

huvudsakliga faktorerna är genom att undersöka hur saker hänger ihop och fånga dem i sitt 

sammanhang (Denscombe, 2006). Något som genom kvalitativa studier kan göras genom att 

studera hur ett begränsat antal deltagare i ett särskilt fall tolkar sin verklighet (Bryman & Bell, 

2005). Denna djupdykning kräver omfattande beskrivningar varför en fallstudie har valts som 

undersökningsdesign. 

 

Fallstudier kan användas i flera syften och ett av dessa är för att exemplifiera eller illustrera 

(Lundahl & Skärvad, 1999). Det har varit aktuellt för denna studie då det valda studieobjektet är 

ett nytt fenomen som uppstått och därför en anledning till att göra en studie av mer deskriptiv, om 

än analyserade, karaktär. Valet av undersökningsdesign har baserats på att utgångspunkten är att 

undersöka hur det studerade fallet vuxit fram och utvecklats då intresset har varit att förstå hur 

relationer och processer påverkar samarbeten, hur de är länkade till varandra samt hur de påverkas 

av sin omgivning (Lundahl & Skärvad, 1999). Studiens omfattning har begränsats till ett 

studieobjekt för att kunna ge mer intensiva insikter som inte varit möjliga att få vid studie av fler 

enheter under den tid som ställts till förfogande för denna studie. 

 

2.2 Studieobjekt 

Det valda studieobjektet är samarbetet i projektet “Studio Re:design” i Västra Götalandsregionen. 

Studio Re:design är ett relevant studieobjekt då det är ett exempel på ett regionalt initierat 
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samarbete för hållbar utveckling. Projektet är ett initiativ av Västra Götalandsregionen och är ett 

samarbete mellan dem och Sjuhärads kommun, Textilhögskolan i Borås, Tillskärarakademin i 

Göteborg, Naturskyddsföreningen och 16 stycken företag i regionen. I projektet har det även 

arbetat två affärsutvecklare och tre designer. Västra Götalandsregionen är en region som är 

välkänt för deras textilier och textilproduktion, och i regionen finns företagsklustret “Smart 

textiles” där flera av Studio Re:designs samarbetspartners ingår. Med utgångpunkt i regionens 

satsning mot en mer hållbar textilproduktion och möjligheten att skapa nya affärsmöjligheter 

valde regionen att starta ett projekt där de olika samarbetspartnerna skulle arbeta för att utveckla 

prototyper för kläder och inredning. Genom att skapa nytt av kasserat material ville man visa hur 

man kunde effektivisera användning av företagens materialresurser. Utifrån fallets egenskaper har 

det bedömts att kunna användas för att besvara studiens problemformulering.  

 

Projektet Studio Re:design startade i januari 2012 och avslutas i juni 2014. Det bör därför 

uppmärksammas att det studerade projektet består av flera faser varav enbart Fas 1 är genomförd, 

och det är därför denna fas som omfattas av studien. Fas 1 har främst handlat om att designers 

tillsammans med företag i regionen skapat prototyper för mode och inredning av industriers 

materialavfall. I studien kommer även Fas 2 beröras något, där fokus kommer att ligga på att ta 

tillvara material från textila insamlingsorganisationer som Röda korset genom att samarbeta med 

designers. Tanken med Fas 2 är att designerna ska kunna använda projektet för att utveckla sina 

egna varumärken och försäljningskanaler. 

 

2.3 Datainsamling  

Studien som är av kvalitativ art har utgått från primärdata som genererats från intervjuer samt 

sekundärdata i form av dokument och hemsida. 

 

Respondenter till studien har valts ut genom ett subjektivt urval och genom ett snöbollsurval. 

Inför datainsamlingen studerades projektets egen hemsida för att kartlägga vilka olika individer, 

organisationer och företag som var delaktiga i projektet. Utifrån det som fanns att hitta på 

hemsidan gjordes sedan ett subjektivt urval där respondenter som representerade olika yrkesroller 

och organisationer inom projektet valdes. Detta för att det för studien var intressant att få en så 
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nyanserad bild som möjligt av samarbetet. De som valdes var också de som enligt hemsidan 

verkade ha varit de mest tongivande aktörerna inom projektet, då dessa ansågs kunna ha mest 

värdefull information (Denscombe, 1998). Till viss del har valet av respondenter även skett 

genom ett snöbollsurval då de respondenter som kontaktats först och blivit intervjuade lämnat 

förslag på lämpliga respondentkandidater för fortsatt studie. För studien har 11 stycken intervjuer 

genomförts med aktörer från det studerade objektet. Det har inneburit intervjuer med Västra 

Götalandsregionens projektledare, den kreativa projektledaren, affärsutvecklare för konfektion 

och inredning, designer för mode och inredning, representanter från Textilhögskolan i Borås och 

Tillskärarakademin i Göteborg, möbeltillverkningsföretag, belysningsföretag och en 

sömnadsindustri. 

 

Respondenterna har kontaktats via mail eller telefon och därefter har intervjudatum och tid 

bestämts med de som svarat och varit intresserade. Alla intervjuer utom två har varit 

telefonintervjuer på grund av det geografiska avstånd som funnits till respondenterna. En av dessa 

har varit en personlig intervju, medan den andra intervjun genomfördes via mailkontakt. Vissa 

respondenter har velat ha tillgång till de områden som skulle beröras i intervjun varför dessa i 

förväg har meddelats via mail. Vid telefonintervjuerna har respondenterna ringts upp och efter 

godkännande av respondenten har inspelningsverktyg startats varvid intervjun fortsatt med en 

intervjuare och en medlyssnare som fört anteckningar. Telefonintervjuerna har varierat mellan att 

vara 15-60 min långa. Den personliga intervjun var förlagd i respondentens ateljé och hölls och 

antecknades av båda författarna. Innan intervjun startade gavs tillstånd för inspelning och 

inspelningsverktygen startades. Intervjun pågick under cirka två timmar. 

 

För studien har semistrukturerade intervjuer valts då fokus har legat på respondenternas 

ståndpunkter och semistrukturerade intervjuer ger möjligheten för dem att vara flexibla (Bryman 

& Bell, 2005). Inför intervjuerna har en intervjuguide med frågor skapats för att veta vilka teman 

som ska beröras (Denscombe, 1998). Då studien avsett förstå och analysera ett samarbete har 

intervjuguidens utformning inspirerats av Ford, Gadde och Håkansson (1998) fem olika koncept 

för att förstå utveckling av relationer: Lärande, Investering, Anpassningar, Tillit & Åtagande och 

Distans. Dessa olika koncept presenteras nedan i sin korthet. 
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Lärande 

Lärande handlar om att de olika parterna lär sig om varandras osäkerheter och förmågor, samt vad 

parterna vill ha ut av relationen och vad de själva kan bidra med. Hur relationen ser ut beror på i 

vilken utsträckning parterna måste, vill och har möjlighet att lära sig om den andra parten. 

 

Investering 

För att kunna utveckla en relation måste parterna investera materiella eller immateriella resurser i 

relationen. Investeringarna kan röra allt från produktutveckling, arbetskraft och kunskap. 

 

Anpassningar 

Anpassningar innebär de unika investeringar som en part gör för att kunna anpassa sin vanliga 

verksamhet efter den andra parten. Dessa anpassningar kan spela en stor roll för tillit mellan 

parterna. 

 

Tillit & Engagemang 

Tillit och engagemang spelar en viktig roll för hur de olika parterna agerar i relation till varandra 

och hur de samarbetar. Dessa faktorer är något som byggs upp under relationens gång och 

påverkar hur parterna kommer att bete sig mot varandra i framtiden.  

 

Distans 

Konceptet distans består av de fyra olika aspekterna social-, kulturell-, teknologisk- och 

tidsdistans. Social distans handlar om hur parterna är bekanta med varandras sätt att tänka och 

arbeta medan kulturell distans är hur deras värderingar och normer skiljer sig åt på grund av deras 

härkomst. Med teknologisk distans menas de skillnader som kan finnas mellan parternas tekniska 

utrustning samt förståelsen för dessa. Tidsdistans hänvisar till den tid som går mellan det att en 

förhandling sker mellan parterna till det att den beslutade leveransen sker.  

 

Intervjupersonerna har dock i huvudsak styrt intervjuerna och själva fått utveckla intervjun åt det 

håll som de velat, varför vissa har tagit formen av att vara mer ostrukturerade. Ett exempel på hur 

intervjufrågorna sett ut finns dock att läsa i appendix II. Om ett ämne har verkat uttömt har 

intervjuaren följt upp det temat som diskuterats med en ny fråga med annan vinkel. Hur 
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självgående respondenterna varit i intervjuerna har dock varierat, vissa intervjuer har därför blivit 

mer påverkade av de frågor som i förväg hade satts för studien. Då tekniska komplikationer 

inträffat vid två av telefonintervjuerna samt vid den personliga intervjun har dessa inte spelats in 

utan bara dokumenterats med hjälp av anteckningar. Resterande intervjuer har spelats in och 

transkriberats för vidare analys. 

 

Vid transkriberingen har intervjun skrivits ner samtidigt som man lyssnat på intervjun, och bandet 

har pausats och spelats om för att till sist lyssna igenom intervjun ytterligare en gång för att 

säkerställa att inget missats. Vid transkriberingen har bara nedskrivits vad som sagts, dock har en 

kort sammanställning av intrycket som fåtts av respondenten gjorts. Transkriberingen har 

genomförts av den person som enbart var medlyssnare vid intervjutillfället och inte kontrollerats 

av den som intervjuade, men en dialog har förts kring vad som uppmärksammats vid intervjuerna. 

Efter transkribering har intervjuerna sammanställts och bearbetats för att kunna brytas ner till 

analysenheter för att sedan kunna kategoriseras. Förutom intervjuer har det också skett en 

undersökning av projektets egen hemsida, projektbeskrivning, underlag för beslutande om bidrag 

samt deras projektförslag för Fas 2. Hemsidan studerades för att få en inblick och förståelse för 

hur projektet sett ut ur initiativtagarnas perspektiv. För projektbeskrivningen samt underlag för 

beslutande om bidrag låg fokus på att förstå under vilka premisser projektet var instiftat för att 

försöka förstå vad projektet skulle förhålla sig till. Då projektförslaget rörde projektets Fas 2 var 

det intressant för att kunna urskilja hur framtiden såg ut för samarbetet.  

 

Den insamlade datan placerades först in projektets olika arbetsroller enligt: Arrangörer, Studio 

Re:design och Företag. Därefter delades datan in i fem olika kategorier som följer en kronologisk 

ordning; Hur det började, Arbetsprocessen, Resultat & reflektion och Nästa steg. Anledningen till 

den kronologiska ordningen var att studien avsåg undersöka hur fallet vuxit fram och utvecklats 

för att förstå hur de ingående delarna i fallet var länkade och påverkade samarbetet. Efter 

kategoriseringen har datamaterialet återigen gåtts igenom för att identifiera mönster, processer och 

skillnader för att kunna utvärdera dem mot för studien aktuella teorier (Denscombe, 1998).  
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2.4 Metodkritik 

I samhällsforskning går det ej går att vara fullständigt objektiv, då forskarnas och respondenternas 

personliga värderingar, bakgrund och identitet kan påverka utförandet och slutsatserna. Detta kan 

försvåra forskningens tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet (Bryman & Bell, 2005).  

Författarna är medvetna om det här och har därför i största möjliga mån försökt att skapa en 

transparens i sin forskning med en tydlig överblick med redogörelser för alla faser i 

forskningsprocessen. Författarna har även försökt att förhålla sig neutrala, samt att ge en utförlig 

beskrivning av studieobjekt för att andra forskare ska kunna bedöma om det är möjligt att 

överföra forskningen i en annan social miljö. Studien har även kompletterats med att studera ovan 

nämnda dokument för att öka möjligheten av objektivitet och för att minska risken att 

respondenternas subjektiva värderingar påverkat analysen.  

 

På grund av det geografiska avståndet och det faktum att projektet som varit studieobjektet för 

fallstudien nu ligger i vila mellan två faser har författarna inte haft möjlighet att studera arbetet 

när det väl har pågått och de fysiska platser där projektet ägt rum. Detta gör att författarna kan ha 

gått miste om data då de har fått förlita sig på vad respondenter har kommit ihåg och velat delge. 

Det finns därför en möjlighet att studien drabbats av intervjuareffekt, då människor inte alltid 

tycker, tänker, och handlar som de säger sig göra (Denscombe, 1998) Vad gäller valet av 

respondenter, har de mest tongivande aktörerna i projektet valts. På grund av tidsbrist har det inte 

funnits möjlighet att intervjua alla inblandade personer. Detta kan få en konsekvens av att 

information för forskningsfrågan kan ha missats och man kan inte garantera att man har lyckats 

uppnå en teoretisk mättnad. Författarna tror dock att genom valet att intervjua respondenter med 

olika roller inom projektet, har de erhållit en bredd och heterogenitet av aktörer, vilket kan ge en 

nyanserad bild av projektet och därför räcka för att besvara forskningsfrågan.  
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3. Tidigare forskning 

I kapitlet presenteras tidigare forskning för att beskriva och ge en överblick över det aktuella 

forskningsområdets status. 

 

Inom nätverksforskningen är Granovetters “The strength of weak ties” en av de mest citerade 

artiklarna och ger därför en bra grund för att förstå det aktuella forskningsfältet. Granovetter 

(1973) menar att aktörer på en marknad alla tillhör olika nätverk på olika nivåer. Alla dessa 

aktörer har kontakt med varandra genom bindningar, bindningar som kan vara både starka och 

svaga. Styrkan i en bindning är en kombination av tid, känslomässig intensitet och ömsesidigt 

förtroende och tjänster. Han menar att dessa fyra faktorer till viss grad är oberoende av varandra 

om än korrelerade. Styrkan av bindningarna kan variera bland nätverkets deltagare men också 

mellan flera olika nätverk och olika nivåer. Ju starkare bindning desto större åtagande är parterna 

villiga och förväntade att lägga ner i samarbetet. Denna åsikt delas av Low (1997) som har 

undersökt hur affärsrelationer inleds, upprätthålls och utvecklas. Han har funnit att dessa relationer 

bara är effektiva om de är ömsesidiga. Detta kräver då att man väljer partner i ett nätverk för att 

kunna utveckla lämpliga resurser och aktiviteter för parterna, något som har att göra med hur 

organisationer tolkar sin omgivning. Det måste också finnas ekonomiska implikationer för de båda 

företagen med att ingå i relationen och därför görs ofta en analys på vad kostnader förknippade 

med relationen kan ge för förmåner innan man gör vidare investeringar. I en senare studie av 

Granovetter (1985) tar även han upp att beteende och val på marknaden baseras dels på ekonomisk 

rationalitet men också på den tillit som tidigare samarbeten och relationer skapat. Granovetter 

(1985) har studerat i vilken utsträckning ekonomisk rationalitet är förankrad i sociala relationer. 

Med hjälp av sociologisk analys har de egenskaper som finns på marknaden undersökts för att 

förstå beteendet hos människor som befinner sig i den. 

 

Lee Lee, Feiock (2012) har undersökt hur lokala myndigheter i en region kan samarbeta för att få 

en önskad ekonomisk utveckling utifrån deras benägenhet att vara antingen konkurrensbetonade 

eller samarbetsvilliga. De försöker förstå de villkor under vilka lokala myndigheter utformar 

kollaborativa nätverksbindningar för ekonomisk utveckling genom att på mikronivå undersöka 
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hur såväl enskilda faktorer som institutionella- och miljömässiga faktorer är kopplade till regionalt 

samarbete. Undersökningen resulterade i svaret att myndigheter var intresserade av att samarbeta 

med både samarbetspartners och konkurrenter från andra regioner, även om de påpekar att 

anledningarna till att ingå samarbete kan skilja sig åt. Andrésen, Lundberg och Roxenhall (2012) 

menar dock i deras studie om regionala strategiska nätverk att medlemmar i ett nätverk med 

kompletterande resurser ger en mer gynnsam nätverksmiljö än i ett nätverk med konkurrenter. De 

kommer fram till att konkurrensneutrala, sociala och personliga mål kan främja gemensamma 

värderingar och engagemang bland konkurrenter medan affärsrelaterade mål kan främja 

gemensamma värderingar och engagemang för kompletterande företag, vilket ger ett gynnsamt 

nätverksklimat. Andrésen et al. (2012)  identifierar effekterna av strukturella faktorer och 

aktiviteter på engagemang i ett regionalt strategiskt nätverk (RSN). En longitudinell fallstudie 

undersöker två RSN som verkar inom olika affärsområden. I RSN med ett stort antal medlemmar 

tog det längre tid för medlemmar att lära känna varandra och för att utveckla engagemang. 

Frekventa aktiviteter gynnade sociala relationer och utvecklade ökat engagemang. Persson, 

Gebert, Lundberg och Andresen (2011) har också undersökt regionala strategiska nätverk men 

med fokus på hur en samarbetspartners legitimitet påverkar framgången eller misslyckandet av 

bildandet och utvecklandet av ett regionalt strategiskt nätverk. Två fall diskuteras om 

samarbetspartners legitimitet i termer av pragmatisk, moralisk och kognitiv legitimitet. De 

kommer fram till att legitimitet är viktigt att ta med i analyser för att förstå processen av 

förhandlingen om de regler och normer som skapar möjligheter för att ett nätverk ska utvecklas 

och överleva. 

 

Mirata och Emtairah (2005) och Panyathanaku, Tantayanon, Tingsabhat, Charmondusit (2013) 

studerar hur industriella symbioser och eko-industrier kan gynna miljöarbete. Mirata & Emtairah 

(2005) menar att industriella symbioser gynnar regionala miljöinnovationer då de gör att aktörer 

gemensamt riktar in sig på miljöförbättringar och dels att det ökar möjligheten för att få till stånd 

tvärdisciplinärt samarbete. Panyathanaku et al. (2013) studerar och diskuterar utvecklingen av 

eko-industriområden i Thailand där man försöker samverka i hanteringen av miljö- och 

resursfrågor som energi, vatten och material. Resultatet avslöjade många utmaningar särskilt med 

att bygga effektiva samarbeten mellan aktörer. För att det ska fungera kräver det att företagen 

arbetar tillsammans och finner en kollektiv fördel som är större än den som en enskild firma kan 



Kandidatuppsats - Service Management - Lina Johnsson - Katarina Korfitsen 
  

   

    20 

åstadkomma på egen hand. Mirata och Emtairah (2005)  visar också att det är viktigt att engagera 

så många aktörer som möjligt inom regionen för att få tillgång till en mångfald kompetenser. 

Detta tillsammans med bra kommunikation gör att man kan få en bredd på deltagare och ge 

möjlighet till flera olika samarbeten. Korhonen och Snäkin (2005) har analyserat utvecklingen av 

industriella ekosystem, och till skillnad från Mirata och Emtairah (2005) anser de att en stor 

mängd aktörer inte alltid är positivt. En mångfald av aktörer kan öka förbindelserna och öppna 

upp nya möjligheter för samarbete, men att öka antalet aktörer kan också leda till motstridiga 

intressen och därmed förhindra skapandet av förbindelser och ömsesidigt beroende. Patel, Pettitt, 

Wilson (2012) har på uppdrag av ett EU-finansierat projekt arbetat fram en samarbetsmodell som 

avses användas av företag för att utvärdera pågående samarbeten. Projektets uppdrag var att hitta 

samarbetslösningar som var lämpade för industrin. Patel et al. (2012) identifierade och definierade 

sju olika faktorer för samarbetsförmåga; kontext, stöd, uppgift, interaktionsprocesser, lag, 

individer och övergripande faktorer. De anser att samarbeten förstås genom de personer som 

deltar i samarbeten samt genom att studera den kontext där individer arbetar.  

 

4. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras de teorier som ligger till grund för analys och för förståelse av 

studiens resultat. Den teoretiska syntesen förklarar hur teorierna är relaterade till varandra och hur de 

kan tillämpas i studien. 

 

4.1 Teorier 

4.1.1 Institutionell teori  

Institutionell teori är en teoribildning som utvecklades under 1800-talet och har haft stort 

inflytande inom organisationsteori. Det som är centralt för teorin är att institutioner ses som ett 

resultat av att människor skapar sin sociala verklighet. Teorin kritiserar nationalekonomins tanke 

om att människan och organisationer styrs av rationalitet och framhåller istället att människors 

handlande påverkas och styrs av deras omgivning (Styhre et al. 2010).  

  



Kandidatuppsats - Service Management - Lina Johnsson - Katarina Korfitsen 
  

   

    21 

Begreppet institution har ingen enad definiering då det kan betyda olika saker inom olika 

discipliner. En institution kan dock definieras som ett mönster för kollektiv handling. Det kan vara 

etablerade regler för sätt att handla i ett samhälle, strategiplaneringar, stora och viktiga 

sammanslutningar och föreningar eller sådant som kulturella effekter av social ordning. 

Människor och organisationer skapar och inordnar sig efter dessa institutioner för att skapa 

ordning i samhället och för att få legitimitet för dess aktiviteter (Styhre, 2010). Inom den 

institutionella teorin menas det att för att förstå hur en organisation agerar och utvecklas måste 

man studera förhållandet mellan organisationer och deras omgivning. Precis som människor så 

måste även organisationer anpassa sig efter de normer, värderingar, föreskrifter och regler som 

finns institutionaliserade i ett samhälle eller inom ett organisationsfält (Styhre, 2010). 

Organisationsfältet är ofta strukturerat efter fältets mest dominerande aktörer och genom att 

organisationer ansluter sig till fältet och anpassar sig efter dess informella och formella regler kan 

organisationen vinna den legitimitet som behövs för att överleva och skapa stabilitet inom fältet. 

Aktörernas stöd och anpassning resulterar i att de inte längre agerar helt självständigt och de blir 

alltmer lika varandra, något som enligt DiMaggio och Powell (1983) är ett resultat av isomorfiska 

processer som de väljer att dela in i tre isomorfismer; tvingande, imiterande och normativa. 

 

Tvingande 

Tvingande isomorfism kan vara resultatet av både informella och formella påtryckningar från 

såväl andra organisationer som man är beroende av som från samhället, där staten är den 

organisation med mest makt. Organisatoriska förändringar kan vara följden av statliga regleringar 

och lagar, nya tekniker eller arbetssätt inom branschen. 

 

Imiterande 

Till följd av nya teknologier eller metoder som organisationen inte förstår, problem med tvetydiga 

lösningar eller när dess omgivning skapar osäkerhet kan organisationen själv bli osäker. Istället 

för att försöka hitta egna lösningar imiterar de andra liknande organisationer som anses vara mer 

framgångsrika eller legitima. Denna imitation kan ske antingen omedvetet eller medvetet och utan 

den imiterade partens vetskap. 
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Normativa 

Handlar om hur professionella yrkesgrupper kämpar för definiera deras villkor och arbetsmetoder 

för att kunna skapa en yrkesmässig självständighet. Detta för att de hela tiden måste kompromissa 

med icke-professionella, chefer och andra kontrollanter. Enligt Styhre (2010) blir det allt 

vanligare att anställa personal med professionell utbildning, vilket leder till att organisationerna 

blir mer lika då de har samma utbildning och utvecklar sina egna nätverk där kunskap och idéer 

kan spridas.  

 

Czarniawska och Sevóns (1996) begrepp översättning erbjuder dock ett annat sätt för att förstå 

förändringar i organisationer. De menar att organisatoriska förändringar kan vara ett resultat av 

idéer som blir till trender. Dessa trender kan översättas från en kontext till en annan genom att de 

tolkas lokalt för att kunna användas inom olika användningsområden. Det är när flera olika 

organisationer lockas av att ta del av idén för att lösa olika problem som den blir en trend, och det 

är dessa individer och processer inom organisationerna som driver idén framåt (Styhre, 2010).  

 

4.1.2 Many-to-many marketing 

Relationsmarknadsföring definieras av Gummesson (2004) som “interaktion i nätverk av 

relationer”. Marknadsföring baserar sig således på just relationer, nätverk och interaktion. 

Relationer länkar samman människor eller organisationer och de kan vara både långsiktiga och 

tillfälliga. Gummesson (2004) ser relationsmarknadsföring som ett perspektiv inom 

marknadsföringen, och inom detta perspektiv finns Many-to-many marketing.   

 

Many-to-many marketing visar på nätverkets avgörande roll inom marknadsföring. Ett avgränsat 

förhållande, one-to-one, mellan kund och leverantör anses vara för begränsat då parrelationer 

alltid är en del av de båda parternas nätverk. I ett many-to-many perspektiv sätts istället 

interaktionen in i kontexten av flera aktörer; anställda, andra företag, konsumenter och politiker, 

dessa aktörer kan föra med sig både resurser och förpliktelser. Gummesson tillämpar Granovetter 

(1985) på marknadsföring, och menar att marknadsföring kan ses som embededded i samhället där 

relationerna kan vara både kommersiella och privata. Som individ har man olika roller i olika 

nätverk och betraktas därför som “many”. I sina nätverk har man både starka och svaga 

bindningar till andra aktörer och bindningarnas styrka kan också variera från nätverk till nätverk. 
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Varje nätverk har också storleksbegränsningar då man inte kan klara att vara nära allt för många 

(Gummesson, 2004). 

  

Nätverk kan delas in i navar, noder och länkar. Där naven är personen eller företaget nätverket 

utgår från, noden en aktör och länken en relation. Interaktionen sker i länkarna där noder både 

påverkar och påverkas av andra noder. En länks styrka mäts utifrån kriterierna; emotionell 

intensitet, närhet och ömsesidigt utbyte av tjänster. En svag bindning kan vara att man känner till 

en person i ett annat företag och dess position, medan en stark bindning kan innebära att man är 

väldigt nära någon inom ett företag. Ett nätverk kan vara både öppet och slutet för andra nätverk 

och ibland kan en tredje part som står två nätverk nära, en så kallad fadder, förmedla kontakten 

mellan två noder i olika nätverk (Gummesson, 2004).  

  

Nätverk kan delas in i tre grupper; marknadsnätverk, meganätverk och nanonätverk. 

Marknadsnätverket består av relationer till konkurrenter, kunder, leverantörer och distributörer. 

Detta nätverk kan ses som utgångspunkten i marknadsföring. Meganätverk kan beskrivas som att 

det är på en nivå ovanför marknaden och består av relationer till politiker, tjänstemän, 

infrastruktur och media, i dessa nätverk är ofta företagsledning eller styrelse med. Nanonätverk är 

det inre nätverket och innefattar företagets organisation och personal.  Man bör se dessa nätverk i 

ett sammanhang där de överlappar varandra, då man som individ rör sig mellan många olika 

nätverk. Genom att se detta får man en övergripande bild av marknadsföring och hur den är ihop 

vävd med producenten, konsumenten och samhället (Gummesson, 2004).  

 

Gummesson (2004) anser att för att få ett fungerande nätverk krävs det att involverade parter delar 

vissa nödvändiga värderingar. För det första måste parterna vilja samarbeta med varandra och inte 

bara se varandra som konkurrenter. För att få ett effektivt samarbete krävs det också att alla parter 

får ut något av nätverket, att det uppstår en win-win-situation. Detta innebär att parterna måste ha 

förståelse för sin partner samtidigt som de värnar om sina egna intressen. Parterna måste också 

behandla varje intressent individuellt och anpassa marknadsföringen efter denna. Det som är 

viktigt att poängtera är att nätverk inte alltid är goda, utan att de fel använda kan resultera i 

negativa konsekvenser. Privata- och offentliga aktörer måste agera efter dessa värderingar och 

inte låta byråkratiska värderingar ta över som Gummeson (2004) uttrycker det. Han menar att de 



Kandidatuppsats - Service Management - Lina Johnsson - Katarina Korfitsen 
  

   

    24 

standardiserade rutiner och reglementen som byråkratin innefattar ofta kan leda till ineffektivitet 

och att det ibland även leder till en win-lose situation, då en part avsiktligen utnyttjar en annan. 

Nätverk med alltför starka bindningar mellan vissa aktörer kan också ge upphov till slutna 

nätverk, där vissa aktörer favoriseras mer än brukligt och där det är svårt för andra individer och 

aktörer att ta sig in (Gummesson, s. 2004). 

 

4.1.3 Industrial marketing and purchasing (IMP) 

 

Företagsvärlden som en Regnskog 

Inom IMP gruppen föreslår man att företagslandskapet kan karaktäriseras som en regnskog. Med 

denna metafor menar man att företag inte bara är rivaler, som man traditionellt talar om, utan är 

involverade i flera olika samarbeten. Företagslandskapet utmärks av ständiga förändringar, vars 

effekter kan vara svåra att förutse. De flesta företag försöker skapa en decentraliserad struktur, 

som sträcker sig över företagsgränser. Företag har därför täta samarbeten med leverantörer, 

kunder och andra företag för att uppnå den decentraliserade strukturen och skapa effektivitet och 

innovationer. Den interaktion som sker mellan företag och organisationer är det som är hjärtat i 

företagslivet. Företag är beroende av andra företag då de utvecklas över tid i relation till andra 

företag i processer, som skapar en stor variation av olika sorters företag. Det här innebär att det är 

svårt för företag att skapa fördelar åt sig själv av sig själv. Relationer är en fördel om företag ska 

kunna skapa sig både stabilitet och förändring. Upprepade transaktioner skapar stabilitet, 

samtidigt som långsiktiga relationer ger upphov till samarbeten för innovationer (Håkansson, 

Ford, Gadde, Snehota och Waluszewski, 2009). 

  

Inom IMP gruppen talar man om tre utmärkande delar för företagslandskapet: variation, rörelse 

och släktskap. Variation ger utmaningar men även möjligheter i företagslandskapet då det är en 

början och ett slutresultat av interaktionen. En konsekvens av variationen i företagslandskapet är 

att företag försöker anpassa sin verksamhet, exempelvis sina produkter, produktionsprocesser eller 

administration i syfte att minska denna variation och uppnå effektivitet och innovationer. 

Anpassning kan också användas för att öka variationen, exempelvis genom att ett företag 

utvecklar sitt teknologiska system för att passa ett annat företag bättre och på det sättet får det 

tillsammans ett mer unikt koncept på marknaden. Rörelse i företagslandskapet innebär att det hela 
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tiden uppstår förändringar. Formella kontrakt mellan företag är ett bristande sätt att hantera denna 

rörelse. Informella mekanismer som tillit är bättre för att hantera oförutsedda förändringar, sociala 

interaktioner mellan företag är därför viktigt att utveckla för att hantera rörelsen i 

affärslandskapet. Rörelsen kan verka hotande men är även en möjlighet då det kan ge upphov till 

nya kombinationer och utveckling. Släktskap innebär att om det går bra för ett av de involverade 

företagen så är det troligt att det även kommer gå bra för de andra involverade företagen. Genom 

att arbeta långsiktigt tillsammans kan företag uppnå en lagkänsla och nära förståelse för varandras 

verksamheter. Två företag i en relation anpassar sig till varandra genom att ändra en produkt, 

process eller annan rutin, och detta påverkar i sin tur företagets lösningar gentemot andra företag. 

  

Nätverk ur interaktionsperspektivet 

Inom IMP fokuserar man inte på vad som händer i respektive företag, utan på det som händer 

mellan företagen. Interaktionen sker över tid och är en pågående process. Varje interaktion är unik 

och tolkas olika beroende på vem motparten är i interaktionen. Interaktionen kan därför inte till 

fullo styras då varje part gör sina egna tolkningar. Det är tusentals interaktioner mellan ett företag 

och dess omgivning vilket relaterar det som händer inom företaget till det som händer utanför. 

Eftersom nätverkande är en process över tid är alla nätverk en följd av pre-existerande situationer. 

Interaktionen kan delas upp i tre lager av aktiviteter, resurser, aktörer. Dessa är med i 

interaktionsprocessen och aktörerna påverkas och förändras av dem. Varje lager är separat men 

kan bara förstås i relation till de andra lagren (Håkansson et al. 2009).   

  

Interaktioner länkar ett nätverks aktiviteter tillsammans och skapar aktivitetsmönster som 

utvecklas över tiden. En aktivitet har alltid effekt på andra aktiviteter, de formar både medvetna 

och omedvetna mönster av aktiviteter som sträcker sig inom företag samt från organisationens och 

nätverkets gränser. Aktiviteter kan vara exempelvis utvecklande av produkter eller olika 

administrativa tjänster och alla dessa aktiviteter påverkar och påverkas av både resurserna och de 

inblandade aktörerna. Ju mer intensiv interaktionen av aktiviteter är desto större påverkan 

kommer aktiviteterna ha (Håkansson et al. 2009).  

  

Interaktionen länkar även de resurser som används, produceras och hur de kombineras med tiden. 

En ensam ekonomisk resurs är utan värde, värde skapas när den interagerar med andra resurser. 
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Med tiden så ändras resurser, de omkombineras, återanvänds eller utvecklas. Ju fler resurser som 

kombineras väl, desto bättre blir företagens gemensamma prestation (Håkansson et al. 2009). 

  

Interaktionen påverkar aktörer då den får aktörer att anpassa och binda sig till varandra, samt gör 

att de kan utvecklas till större aktörer över tiden. Det är aktörer som skapar mening, denna mening 

är baserad på kunskap om resurser, aktiviteter, andra aktörer, samt om deras värdering av sin plats 

i nätverket och tid. Den mening som de skapar gör att de interagerar med andra aktörer för att 

kombinera resurser och länka aktiviteter. Aktörer existerar därför inte isolerade. Aktörens roll 

skiljer sig i olika nätverk, i sin egen värld det vill säga ett litet nätverk, är aktören en central nod 

med makt genom dess välkända aktiviteter, resurser och motparter. När aktören ska sluta sig till 

ett större nätverk där man saknar förmågor och kunskap får aktören en mindre roll och måste 

relatera till andra. Aktörer skapar förändringar i landskapet, vilka de inte kan styra (Håkansson et 

al. 2009). 

  

Nätverk och industriell politik 

Stat och beslutsfattare ser ofta företagslandskapet som nätverk. De har ambitioner av att utveckla 

och använda nätverksliknade strukturer för att skapa industriell utveckling, kunskapsutveckling 

och ekonomisk tillväxt. De syftar ofta till att uppnå effekter av nätverk inom en speciell region 

eller nation samt under en begränsad tid. Denna syn av nätverk överensstämmer dock inte alltid 

med hur utvecklande av nätverk fungerar då nätverk karaktäriseras av att utvecklas under tid och 

plats, det vill säga över både regionala och nationella gränser, och ofta under ett längre 

tidsperspektiv än vad politiker förväntar sig. Stat eller beslutsfattare vill ha ut fördelen av nätverk, 

och lyckas man inom nätverket eller företaget åstadkomma en innovation eller 

kunskapsutveckling förväntar man sig att det kommer sprida sig till övriga företag. Problemet är 

att staten ofta har en övertro på sin egen förmåga att fort kunna utveckla regionala nätverk. Det är 

viktigt att komma ihåg att alla är aktörer i ett nätverk, de kan påverka en riktning i ett nätverk men 

utvecklingen kan inte kontrolleras eller styras. Om beslutsfattare ska agera måste de ha tålamod, 

stöda processen och ge det tid (Håkansson et al. 2009). 
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4.2.4 Governance network 

Governance network kan ses som ett nytt sätt att se på hur samhället är reglerat. Nätverket tillåter 

dess aktörer och olika branscher att frigöra sig från hierarkisk kontroll och från att anpassa sig 

efter konkurrens på marknaden. Nätverket bygger på att aktörer på det privata, semi-offentliga 

och offentliga området ska kunna interagera för att kunna lösa komplexa problem utan att 

påverkas av hierarkiska strukturer. Det ger möjligheten att vara proaktivt, samla in information för 

beslut, ordna samstämmighet och att öka möjligheten för en friktionsfri implementering av beslut 

då aktörerna som påverkas ofta har varit med under processens gång (Sörensen & Torfting, 2008). 

  

Sörensen och Torfting (2008) definierar governace network enligt följande: 

  

1) privata, semi-offentliga och offentliga aktörer som är beroende av varandras resurser och 

kapaciteter, samtidigt som de fungerar som självständiga aktörer då de inte behöver lyda någon 

överordnad. 

För att en aktör ska kunna gå med i nätverket måste den bevisa att den kan bidra med resurser som 

är av värde för de andra aktörerna. Sörenson och Torfting (2008) menar dock att trots att 

aktörerna är ömsesidigt beroende av varandra innebär inte det att deras bidrag av material och 

immateriella resurser behöver vara jämställda för att nätverket ska fungera. 

  

2) medlemmarna i nätverket interagerar genom förhandlingar som kombinerar inslag av att 

köpslå med inslag av överläggning. 

Kombinationen av de två krävs för att man ska kunna skapa samordning i nätverket och för att de 

olika aktörerna ska kunna få förståelse och lära sig av varandra. Trots möjligheten till 

överläggning tenderar dock governance networks på grund av inre maktkamper att leda till 

konflikter. 

  

3) förhandlingarna mellan nätverksaktörerna inträffar i ett institutionaliserat ramverk. 

Förhandlingarna inom nätverken påverkas av de institutionaliserade regler, procedurer, normer 

och värderingar som finns i samhället. 
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4) nätverket är relativt självreglerande då det inte tillhör en hierarki eller lever efter marknadens 

lagar. 

Nätverket skapar snarare sina egna regler och normer baserat på deras egna idéer och resurser. 

  

5) nätverken bidrar till produktionen av offentliga ändamål inom ett specifikt område. 

Nätverksaktörerna är involverade i hur man bör lösa politiska problem och utnyttja nya 

möjligheter (Sörensen & Torfting, 2008). För denna studie är detta intressant då det offentliga 

ändamålet innebär att ta bättre vara på industriers materialavfall. 

  

För att kunna förstå och använda sig av de kunskaper som kommer ur governance network måste 

man hitta en form för att implementera dessa i de vardagliga rutinerna (Montin, Johansson, 

Forsemalm, 2012). Montin et al. (2012) ser begreppet boundary object som ett exempel på en 

sådan form i vilket det kan rymmas olika rutiner och standardiserade sätt att arbeta. Boundary 

objects har förmågan att kunna anpassas efter olika aktörers behov och begränsningar samtidigt 

som det ska vara så pass självständigt att det kan samla aktörerna för ett gemensamt mål. 

Akkerman och Bakker (2011) menar att begreppet rymmer fyra olika mekanismer för lärande; 

identifiering, koordinering, reflektion och transformation. Dessa mekanismer handlar om att 

identifiera vad problemet är för att sedan koordinera krafter som kan reflektera över hur detta kan 

lösas, för att slutligen hitta ett sätt att skapa förändring. Men precis som andra nätverk så kan 

förändringar i nätverket och icke-fungerande funktioner resultera i att nätverket inte fungerar 

(Sörensen & Torfting, 2008). Montin et al. (2012) använder sig i sin studie av begreppet boundary 

object för att kunna förstå dessa gemensamma tillvägagångsätt, något som även kan hjälpa till att 

förklara samarbetet i detta projekt då konceptet av redesign kan ses som ett boundary object. 

 

4.3 Teoretisk syntes 

Institutionell teori framhåller att människors och organisationers handlingar påverkas och styrs av 

sin omgivning och erbjuder därmed förklaringar till varför samhället ser ut som det gör, varför 

människor och organisationer agerar som de gör och vad som påverkar dem. I denna studie kan 

institutionell teori användas för att förstå varför det studerade samarbetet uppstått och beteendet 

hos de aktörer som är involverade. Ett kompletterande steg till den institutionella teorin är 

governance network som är mer specifik och har fokus på hur just offentliga-, semioffentliga- och 
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privata aktörer arbetar för att lösa komplexa problem. Då studieobjektet är initierat av Västra 

Götalandsregionen och involverar dessa tre områden kan governance network förklara varför 

regionen startade projektet, varför de ville att det skulle se ut som det gör och hur dess 

inblandning påverkat samarbetet och i förlängningen nätverket. Gummessons (2004) many-to-

many marketing är inriktad på de olika nätverk som finns, de ingående aktörer och deras 

förhållande till varandra. Detta kan tillämpas för att förstå hur projektets nätverk är uppbyggt och 

vad aktörernas egna nätverk har spelat för roll för projektet och dess utseende. Many-to-many 

marketing förklaring till nätverkets utseende kan kompletteras med Industrial marketing and 

purchasing för att man i studien ska kunna se hur interaktionerna inom samarbetet påverkat 

företagen samt hur deltagarna ser och förhåller sig till varandra i företagslandskapet. 
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5. Empiri 

Empirikapitlet inleds med en sammanställning av dokument från projektet. Därefter presenteras 

intervjuerna grupperade efter Arrangörer, Studio Re:design och Företag i en kronologisk ordning 

enligt följande; Hur det började, Arbetsprocessen, Resultat & reflektion samt Nästa steg. 

 

5.1 Sammanställning av dokumentation och intervjuer 

5.1.1 Dokumentation 

I följande avsnitt presenteras den dokumentation av projektet som studerats. Det innefattar 

bidragsansökan, underlag för beslut om bidrag, projektförslag och projektets egna hemsida. 

  

Hemsida 

För projektet skapades en hemsida som fungerade som kommunikationsplattform under projektets 

gång. Det första man möts av på hemsidan är projektets tre värdeord; Re-use, Re-think och Re-

design samt vilka som är arrangörer av projektet och de företag som är delaktiga, vilka benämns 

som samarbetspartner. Företagen presenteras i bokstavsordning och därmed utan inbördes 

ordning. På startsidan förklaras att projektet vill samarbeta med västsvenska företag inom mode 

och inredning för att få redesign att nå kommersiell potential. De vill göra detta för att minska 

miljöpåverkan, skapa nya affärsmöjligheter genom samarbeten med lokala material och genom att 

undersöka materialens möjligheter och begränsningar. 

 

På hemsidan finns även en presentation av de produkter som designstudion skapat. Produkterna 

presenteras var för sig och i direkt anslutning till dem anges vilka företag som materialen kommer 

från och hur de har använts. Presentationen innehåller också flertalet visningar av arrangörernas 

logotyper. När de presenterar hur designstudions uppbyggnad sett ut och vad det resulterat i form 

av prototyper förklarar de att de nu i Fas 2 är intresserade av att försöka ta det vidare till 

kommersiella produkter. De efterlyser därför företag som är intresserade av att vara med i den 

fortsatta utvecklingen av projektet och uppmanar dem till att höra av sig. De motiverar projektet 
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Studio Re:design med att medvetenheten ökar kring konsumtion och miljö, samt att det i 

produktionsledet slängs stora mängder material på grund av spill i produktion eller dålig 

försäljning. Man vill ”utmana Västsvenska entreprenörer att hitta nya smarta affärsmöjligheter för 

textilt återbruk”. 

 

Under fliken ”Företag” berättar de hur de har visat prototyperna på olika mässor och hur bra 

respons de fått samt att de även fått mycket medieuppmärksamhet. De menar själva att de kunnat 

sälja prototyperna flera gånger om, men att ingen ännu är såld för att de vill att företag ska kunna 

ta dem vidare under hösten och vintern. De menar att för att få det här att fungera krävs det 

nytänkande inom flera olika områden; utbildning, formgivning, produktion, logistik och 

försäljning. På hemsidan finns även länkar till de olika företagen som varit delaktiga i projektet. 

  

Underlag för beslut om bidrag 

Insatsområde för projektet är entreprenörskap och innovativt företagande. Sökt EU-belopp är 1 

773 040 kr, offentlig medfinansiering 2 659 560 kr. Det finns ingen privat medfinansiering. 

Tillväxtverkets ger projektet Väl godkänt bland annat med motiveringen att även om näringslivet 

inte är en aktuell medfinansiär i projektet så är planen att det ska finnas ett nära samarbete med 

aktörer inom näringslivet i form av SME-företag. De anmärker på att projektet är relativt 

geografiskt begränsat men påpekar att det finns potential till att projektet kommer resultera i 

spridningseffekter. De urvalskriterier som finns för bidraget är i urval: näringslivets medverkan, 

regionala strategier, grad av gränsöverskridande arbete, ökat kommersialiserbart idéflöde, 

utveckling av nya produkter och tjänster, processer och marknader samt innehåll av 

miljöinnovationer och/eller miljöteknik. EU regionutvecklingsfond har i samråd med Västra 

Götalandsregionen fastställt att projektet överensstämmer väl med regionens regionala 

utvecklingsstrategier. 

  

Projektförslag 

De skriver i sin bakgrundsbeskrivning till projektet att de företag som intervjuats i förstudien 

känner av den trend som råder i intresset för återvinning och återanvändning och att de själva har 

börjat söka nya affärsmöjligheter inom det. De skriver också att det är viktigt att undersöka vad 

man kan göra med överblivet textilmaterial, för kan man ta vara på materialet mer effektivt kan 
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man också minska fiberproduktionen för textilier och därmed miljöpåverkan. Ett av målen för 

projektet är att etablera samarbete med företag som ser redesign som en framtida affärsidé. 

Styrgruppen består av projektets finansiärer. Projektet är en del av miljösekretariatet i Västra 

Götalandsregionen satsning på Smart Energi, och har nu valt att fokusera på textilier då det är en 

stor bransch inom regionen. Projektet är främst kopplat till Sjuhärads kommun då det ses som 

”Sveriges nav för textil”. Högskolan i Borås och Tillskärarakademin i Göteborg har också varit 

med i projektet och bidragit med sin kompetens, deras förhoppning är också att deras erfarenheter 

från projektet kommer kunna implementeras i deras utbildningar. 

 

De kommer att driva tre omgångar av Studio Re:design där det kommer att finnas nya formgivare 

varje gång. Det har inte fördelats några pengar till de företag som är med. 

Offentlig finansiering: Västra Götalandsregionen finansierar projektet med 1 399 560 kr, 

Tillväxtverket 900 000 kr, Sjuhärads kommunförbund 300 000kr. 

Offentliga bidrag (i annat än pengar): Högskolan i Borås 40 000kr, Tillskärarakademin 20 000kr. 

EUs beslut om finansiering var nödvändigt för om projektet kunde startas. 

 

I Fas 2 kommer fokus ligga på att arbeta med Rösa korsets material för att ge ett antal designer 

möjligheten att utveckla detta inom ramen för sina egna varumärken. Man kommer därmed inte i 

Fas 2 fokusera på att driva arbetet från Fas 1 vidare. Affärsutvecklare och designer kommer dock 

att arbeta vidare med de aktörer som redan är igång i det samarbetet som finns inom ett 

inredningsnätverk, men designerna utifrån sina egna företag. I projektförslaget står det även att 

läsa att styrgruppen för Fas 2 kommer inkludera fyra nya aktörer samt Studio Re:design. 

  

5.1.2 Arrangörer 

I följande avsnitt presenteras en sammanställning av intervjuerna med projektledaren som 

representerar Västra Götalandsregionen, den kreativt ansvariga projektledaren som är anställd i 

projektet samt representanter för Textilhögskolan i Borås och Tillskärarakademin i Göteborg. 

  

Hur det började 

Projektledaren fick tillsammans med den kreativa projektledaren i uppdrag av Västra 

Götalandsregionen att göra en förstudie, som resulterade i att man bestämde att göra ett projekt 
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kring återbruk och Studio Re:design riggades utifrån detta. Den kreativa projektledaren berättar 

att hon blev tillfrågad då de arbetat i ett tidigare projekt tillsammans. Båda uttrycker att de har ett 

tidigare intresse av hållbarhet. Projektledaren berättar att hon i det tidigare projektet arbetade med 

hållbarhet inom offentlig upphandling. Den kreativa projektledaren beskriver att hon är 

textildesigner och har arbetat professionellt med textildesign länge, och att hennes roll i projektet 

har varit att ta hand om designfrågorna och varit samtalspartner, samt har suttit med i styrgruppen. 

Hon menar att hon har den stora textila kunnigheten medan projektledaren har den stora 

miljökunskapen och är miljövetare. Något som hon uttrycker är en bra kombination. I projektet 

ville de ha med sig Textilhögskolan och Tillskärarakademin som utbildar personer inom området, 

samt Naturskyddsföreningen då de har arbetat mycket kring miljö och textil och har en 

miljömärkning. Dessa aktörer fick därefter utse varsin person som satt i styrgruppen. 

  

Representanter från skolorna blev tillfrågade om att sitta med i styrgruppen i projektet Studio 

Re:design. Den ena representanten berättar att hon och projektledaren kände till varandra från 

arbetslivet sedan tidigare. Den andra blev tillfrågad precis innan start. Båda uttrycker i 

intervjuerna ett starkt intresse av hållbarhetsfrågor. En arbetar aktivt med att implementera 

hållbarhet i modeutbildningen och i designprocessen så att det kommer med från början i 

värdekedjan. De säger båda att skolorna ville vara delaktiga då de vill vara med att driva 

utvecklingen framåt. En menar att det är ett stort och viktigt problem att hantera och att 

förändringen måste starta med de som utbildar sig. Vidare menar hon att det saknas historia man 

kan titta tillbaka på när man arbeta med spill och därför är skolan nyfikna att lära sig av detta 

arbetssätt. Den andra säger ”Våra studenter är framtiden, och det är i realiteten de som kommer att 

göra skillnad när de kommer ut i arbetslivet. Sår vi rätt frö, kommer det att påverka företagens syn 

på hållbarhet”.  

  

Arbetsprocessen 

Den kreativa projektledaren berättar att samarbetspartnerna valdes för att få en bred kompetens 

från olika områden och för att få in personer som har modekompetens, inredningskompetens och 

miljökompetens “det var ju viktiga personer, det är ju viktiga områden”. Ett av målen från början 

var att vara så transparenta som möjligt. Projektledaren beskriver att baskraven på designerna var 

att de skulle vara utbildade designers, ha textilkomptens och kunna sy. Affärsutvecklarna skulle 
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ha textilerfarenhet och man skulle ha en affärsutvecklingskompetens. Rekryteringen skedde 

genom annonsering och intervjuer. Vad gäller företagen så ville de arbeta med inredningsföretag 

och modeföretag. Valen av företag var en kombination av vad de i ledningen, designerna och 

affärsutvecklarna ville säger projektledaren. 

  

Det framkom i intervjun att ingen av de anställda har arbetat heltid. De som har arbetat mest under 

en begränsad period är de tre formgivarna som arbetat på halvtid och två affärsutvecklare som är 

knutna till projektet som också har haft halvtid. Projektledaren och den kreativa projektledaren har 

arbetat lite mindre men under hela projektet. Affärsutvecklarna arbetar fortfarande litegrann. 

Under projektet hyrde de den så kallade designstudion där designerna arbetade två och en halv 

dag i veckan. Designstudion var lokaler de hyrde hos en liten fabrik, där det i hyran ingick 

tillgång till deras maskiner. Lokalerna var som en fast punkt för möten. 

  

Representanterna för en av skolorna beskriver att skolan är en mindre aktör, en initiativtagare i 

bakgrunden, och att deras bidrag är tid, idéer och hantverkskompetens i mönsterkonstruktion och 

sömnad. Representanten för den andra skolan menar att de bidrar med en bred kompetens inom 

hela den textila värdekedjan. De har även doktorander inom hållbarhet och inom redesign. De har 

även implementerat redesign i workshops och kommer lägga in det som en del i utbildningen. 

Båda beskriver att deras roll i styrgruppen var att forma projektet, delta i möten, bolla idéer samt 

vara delaktiga i urvalsprocessen av anställda. En av de upplevde att det var många bra 

diskussioner i styrgruppen, hon säger: ”vi tyckte inte alltid likadant men genom diskussioner blev 

slutresultatet bättre än om en enda part själv satt agendan”. 

  

Resultat & reflektion 

Projektledaren förklarar att när man arbetar med offentliga medel och EU-finansiering så är det 

väldigt noga med hur man anställer folk. De har inte gjort en upphandling, alla har fått ansöka och 

man måste kunna verifiera hur man valt ut folk. ”Jag kan liksom inte bara gå ut på stan och plocka 

folk”, säger hon. För att kunna undgå offentlig upphandling har de inte kunnat anställa personer 

under en längre tid och hon berättar att vissa funktioner hade varit lättare om de hade kunnat 

behålla samma personer längre, då hade det gått mycket fortare för dem att komma till steg två än 

när man börjar om med nya designers. Hon berättar att de gjort en förenklad upphandling då man 
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inte får handla för mer än fem basbelopp, annars måste man gå ut och göra riktig upphandling och 

det är en stor apparat som gör att det inte är värt den extra nyttan man kan få av det i ett projekt. 

Den kreativa projektledaren menar att det är “ett väldigt bökigt förfarande [...] det skulle inte ha 

gått av praktiska skäl”. Vad gäller offentlig upphandling och företag berättar projektledaren att ett 

krav var att få med minst fem till sex företag. De hade inte fått driva ett projekt med bara två 

företag då hade det blivit missgynnande av konkurrens. Hon menar dock att det inte längre är ett 

problem då de har en massa företag. Inom projektet får de inte heller ge pengar direkt till ett 

företag av de offentliga medlen, hon menar att deras sätt att hjälpa företagen istället var att hjälpa 

till med idéer genom de anställda designerna och affärsutvecklarna. 

  

Den kreativa projektledaren upplever att det finns olika kulturer och regelverk för hur man arbetar 

i kommunen och i industrin, “vi är ju helt bundna att arbeta efter de riktlinjer som finns hos dem 

som gett pengar [...] klart att vi har fått förändrat saker bara för att det ska fungera”. Exempelvis 

önskar företagen i nästa skede att de hade kunnat göra på ett annat sätt. Men några större 

kontroverser kan den kreativa projektledaren inte påstå att det varit även om de funnits, inte 

hittills i alla fall tillägger hon. Hennes svar liknar projektledarens, om de varit oberoende 

ekonomiskt så skulle de kanske gjort annorlunda i anställningen av designers och 

affärsutvecklare. Vidare berättar hon även att vissa av företagen skulle velat ha en annan typ av 

hjälp och stöd än de kunnat ge dem, exempelvis kunde de inte betala personer på företagen. Hon 

förklarar att man aldrig får hjälpa enskilda företag då man med offentliga medel måste distribuera 

ut medlen till många företag och allting måste vara väldigt transparent. 

  

En av representanten för skolorna tyckte att projektet fick mycket gratis genom god och erfaren 

projektledning med inriktning mot hållbarhet. Hon upplevde att EUs inblandning enbart märktes 

genom hanteringen av timrapportering och regelverk kring ekonomi. Det gällde att följa reglerna 

vilket hon tycker att projektledaren skötte. Vidare menar hon att regionen, som äger projektet, gör 

ett gott jobb då de vill ha hållbarhet kring textil och verka för arbeten inom regionen. 

  

Projektledaren berättar att vissa av företag har varit tydliga med vad de vill ha ut av projektet 

medan andra endast har lämnat material för att se vad designerna kan göra. Detta har inneburit att 

när de har presenterat resultatet för företagen så har det inte alltid blivit vad de förväntat sig. Hon 
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menar att om designerna hade haft bättre briefar från företagen skulle de kunnat uppfylla mycket 

mer. Därför skiljer det sig i hur långt man har kommit i samarbetet mellan olika företag. Vad 

gäller tidsbrist så säger projektledaren “att designerna har gjort mer än de förväntat sig” och kallar 

dem både överambitiösa och väldigt engagerade. Hon tror att det var jobbigt för designerna då de 

var tvungna att åstadkomma en hög designgrad och göra många prototyper. Hon tycker att de inte 

hade behövt göra så många, men tror att det var en kombination av att man ville få fram mycket 

och visa att det går. Samtidigt säger hon att syftet med Fas 1 vara att experimentera och se på 

möjligheterna. Det är under Fas 2 man ska ta det till produktion. Hon tror inte att mer tid hade 

gjort produkterna mer kommersiella utan att det bara hade resulterat i fler produkter. Hon menar 

att de har uppnått en balans mellan produkter som snabbt kan gå in i produktion och saker som 

kanske aldrig kommer i produktion men väcker ett intresse. Den kreativa projektledaren ser detta 

som ett utvecklingsprojekt där man kan visa på hur man kan göra och förhoppningen är att man 

genom att visa att det fungerar kan få andra att tänka efter hur man kan jobba på det här sättet och 

hur man kan utveckla det. Hon berättar att hon tycker det är jättebra att vi tar del av vad de gjort 

och skriver en uppsats om det. Då en del av deras uppgifter var att sprida kunskap kring redesign.   

  

En av representanterna för en av skolorna säger att de kommit en bra bit på vägen i projektet men 

hon berättar också att när man börjar rota så ser man att området är otroligt stort och nya problem 

som man inte tänkt på från början uppstår. Hon menar dock att de lyckats bygga upp ett intressant 

kontaktnät där man ser att det finns många som är på väg åt samma håll, vilket hon tycker är 

viktigt. Problemen de upptäckt är frågan hur man ska få det till en storskalig produktion samt hur 

logistiken ska fungera. Hon tror att det kanske inte bara finns en, utan flera lösningar på hur man 

kan få detta att fungera och berättar att det bubblar överallt av liknande projekt, det handlar bara 

om att flytta upp det på professionell nivå. Det bubblar både hemma och på offentlig nivå, det är 

det som gör att det kommer leda till någonting. 

  

Nästa steg 

Projektledaren berättar att nu när Fas 1 är över så håller de på att utvärdera vad som fungerat bra 

och vad som fungerat sämre och därifrån planerar de hur de ska lägga upp Fas 2. Hon menar att 

Fas 2 skiljer sig från den första då den handlar mer om att försöka ta konceptet till företagsamhet. 

De håller på att knyta till sig fler samarbetspartners och har redan utvalda designers som de 
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kommer arbeta med. De tittar även på hur det fortsätta arbetet ska fungera med de företag som är 

intresserade av att gå vidare från Fas 1. Framförallt kommer fokus under Fas 2 vara på material 

från Röda korset i form av begagnande kläder. De ska försöka hjälpa designerna med 

affärsutveckling, försäljningskanaler och viss produktion. Projektledaren vill dock inte dela med 

sig av vad de kommit fram till när det tittat på vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre 

bra, hon berättar att några följdforskare från högskolan i Borås tittar på detta. Efter att forskarna 

redovisat sitt resultat kommer en gemensam summering. I stora drag är de dock nöjda och 

upplever att det i stort fungerat väldigt bra. 

  

Den kreativa projektledare berättar att genom de samarbeten som skett i Fas 1 har de bildat ett 

litet nätverk av företag på inredningssidan med flera materialleverantörer, en producent och ett 

företag som kommer att stå för sömnad. Hon menar att de därför uppnått ett av målen då man har 

lyckats bildat ett nätverk för att man ska kunna ta tillvara spill och göra produkter av det. Ett av 

företagen i nätverket är en producent samt försäljningsorganisation och de ska nå ut med 

produkterna genom deras försäljning. Hon berättar att det dock är logistik-delar som saknas och 

att allt måste fungera praktiskt då denna logistik skiljer sig från när man jobbar med nytt material, 

och detta är inte helt klart. Hon menar dock att de har kommit långt vad gäller nätverket. På 

modesidan finns också sådana nätverk men de har inte kommit riktigt så långt berättar hon. 

  

Representanten för en av skolorna menar att det är viktigt att alla som vill göra skillnad blir bättre 

på att samarbeta och lägga ner prestigekrav samt konkurrens mellan företag och istället se vad 

man kan få av varandra. Givande och tagande är nyckeln och att våga dela med sig är jätteviktigt. 

Den andra representanten upplever att innehållet i själva projektet fungerar men att ämnet 

redesign i sig är en utmaning. Man måste jobba fram helt nya processer och tänka nytt men det är 

svårt att inte falla tillbaka i traditionellt tänk. Hon är otroligt nöjd med resultatet hittills. De har 

kommit igång och varit katalysator åt flera företag som på egen hand kommer att jobba vidare 

med detta för att just göra affärer. 
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 5.1.3 Studio Re:design 

 I följande avsnitt presenteras en sammanställning av intervjuerna med affärsutvecklaren som var 

ansvarig för inredningsföretag, affärsutvecklaren som var ansvarig för konfektionsföretag, en 

modedesigner och en inredningsdesigner, samtliga deltog i projektets Fas 1.    

  

Hur det började 

Affärsutvecklaren för konfektion såg en annons i tidningen i Borås och ansökte då om tjänsten 

som affärsutvecklare. Hon har ett brinnande intresse för textilier, har gått i textilskola samt har ett 

intresse för miljö och produktion. Dessutom är hon anställd inom regionen och tyckte att Studio 

Re:design kunde vara en trevlig kompetensutveckling. När hon ansökte ville hon knyta ihop sin 

säck och arbeta med något hon brinner för. Hon körde igång i maj tillsammans med den andra 

affärsutvecklaren och inredningsdesignern. De började med att knyta an kunder och 

samarbetspartners. Hon skulle göra det inom konfektionsbranschen och den andra 

affärsutvecklaren inom inredning.   

  

Inredningsdesignern träffade den kreativa projektledaren av en slump på en mässa. Hon tyckte att 

projektet Studio Re:design verkade intressant och ansökte därför. Hon blev utvald som en av tre 

designers, och de övriga två var textildesigners medan hon själv inte hade samma erfarenhet av 

textil. Styrgruppen tyckte dock att hennes design hade höjd och att det var därför hon fick jobbet 

tror hon. Inredningsdesignern berättar att hon under hela sin karriär försökt arbeta för hållbarhet 

och miljön. Hon överväger alltid vilka företag hon arbetar med och att de har hållbarhet i sitt tänk. 

Under intervjun påpekar hon flera gånger att hon både privat och i arbetslivet mött motstånd för 

sin miljömedvetenhet även om det blivit lättare på senare år. Hon berättar att när hon drar igång 

med sitt miljösnack så upplever hon själv att människor tycker att hon är “lite knäpp”.  

 

Modedesignern fick av kontakter höra att Studio Re:design utannonserade tjänster. Hon valde att 

ansöka då hon tyckte att briefen lät rolig. Dessutom har hon alltid varit intresserad av 

hållbarhetsfrågor samt gillar att arbeta med udda material och de begränsningar som det innebär. 

Hon berättar att hon sedan ett och halvt år är egenföretagare precis som de andra designerna 

anställda i projektet. 
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Arbetsprocessen 

Affärsutvecklaren för konfektion berättar att när arbetet i designstudion startade för designerna i 

början av september hade de införskaffat allt material och var klara med vilka företag de skulle 

samarbeta med. Designerna kunde därför direkt starta med att vara kreativa och skapa ur de 

material, tankar och idéer som hade uppstått tillsammans med företagen. När hon började hade 

hon förslag på olika företag som de kunde arbeta med, en avstämning gjordes i projektet och 

utifrån det ringde hon runt till de önskade företagen. Hon valde olika sorters materialsponsorer för 

att få en bredd i material då hennes ambition var att påvisa att det går att arbeta i olika material. 

Företagen hon valde hade ett intresse för social hållbarhet och ett hjärta som brinner för bra miljö 

och att man ska få till hållbarhet inom mode. Vidare tror hon att “det är ganska avgörande faktiskt 

att man har en ådra av denna tanke, en tanke kring engagemang. Annars blir det väldigt svårt att 

nå fram”. Affärsutvecklaren för konfektion berättar att då företagen är fullt upptagna med sina 

egna planer och sin utveckling är detta ett projekt som ligger utanför vad som ska rulla normalt i 

varje företag och det var sällan företagen ringde själva för avstämning. Hon berättar att de hade en 

del seminarium, men för att företagen skulle komma var man tvungen att följa upp och man var 

tvungen att ligga på och vara driven för att få ihop kedjan. Hon berättar att när affärsutvecklarna 

väl hade satt igång alltihop så var det designernas process som skulle ta över. Projektet byggde 

mycket på att skapa en hög designgrad i produkterna och visa på möjligheterna, det fick inte se 

hemmagjort ut som lapptäcken.  

  

Affärsutvecklaren för inredning beskriver att hans uppgift var att hitta företagen med 

materialavfall och att det handlade om textilier på metervara som hade blivit defekta eller som 

blivit över. Han berättar i intervjun om flera av de företag han har knutit upp och berättar att han 

parat ihop de företag som har materialavfall med de som producerar möbler. Designer i projektet 

har sedan ritat ”möbelkläder” av tyget och han har hittat sömmare som syr dessa. Han menar att 

man i projektet inte kan rikta in sig på hela Sverige direkt utan måste börja med ett visst område 

eller region. Under intervjun pratar han varmt om flera av de anställda på företagen och han 

nämner dem vi förnamn och har träffat en av dem bara dagar innan intervjun. Han förklarar att 

anledningen till att han känner dessa människor är att han har varit verksam och ägt olika företag 

inom textilbranschen sedan 1973 och har därför mycket kontakter och gamla kunder och 
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kompisar. Han har därför använt sig av sitt egna nätverk för att involvera företag i projektet. Han 

berättar vidare att det är designers som är involverade i industriföretagen och har direktkontakt 

med dem, men att det är han som har öppnat upp för dessa kontakter. 

  

Inredningsdesignern berättar att designerna i projektet representerade tre generationer och 

upplevde att det var givande och det var även intressant att arbeta med modedesigners. Inom 

projektet var målet “design med höjd” det skulle inte vara något “patch work stuk”. Hon menar att 

det måste vara en bra design och kommersiellt gångbart annars kommer inte människor vara 

intresserade av att köpa. Hon berättar att hon tyckte det var bra att arbeta i de hyrda 

industrilokalerna då de lärde sig mer och det blev bättre saker, något som hon inte tror hade varit 

möjligt om de suttit i sina egna ateljéer och arbetat. Hon fick stor hjälp av ägaren på 

sömnadsindustrin då hon inte arbetat med sömnad förut. Hon upplever att det blev som en 

synergieffekt att arbeta ihop. Uppdraget var att göra 30 prototyper, varav 15 stycken för inredning 

och 15 stycken för kläder. Inredningsdesignern berättar att hon var själv imponerad över att de 

hann göra så många som 50 prototyper, dock vissa bra och andra mindre bra. Det uppstod vissa 

konflikter i hur man arbetar mellan konfektion och inredningsdesign då det är olika hastigheter i 

designprocessen. Hon berättar att modedesignerna arbetade mycket fortare medan hennes 

processer var mer långsamma, fast hon tycker att blandning var bra och att alla var väldigt 

kompetenta. Hon berättar att hon upplevde att de hade massa möten “nästan att man hade möten 

för att bestämma att man skulle ha möten”. Inredningsdesignern berättar att de efter att 

prototyperna var klara ställde ut på möbelmässan och fick stort mottagande i press. Hon berättar 

att hon har många kontakter inom journalistkåren men att hon sällan använder dem, ibland känner 

hon dock att det behövs. Under intervjun visar hon att Studio Re:design varit med i Dagens 

Nyheter och Metro. 

  

Modedesignern berättar att efter lokalen var iordningsställd fortsatte arbetet med att titta på vilka 

företag de arbetade med och vilka material och produktområden de hade att tillgå. Hon och andra 

delaktiga i projektet hade fått vara med och tipsa om vilka företag de skulle vilja arbeta med, man 

blev involverad med sina respektive kontaktnät. Det var inte alla företag som var intresserade av 

att vara delaktiga. De företag som kom med berodde på affärsutvecklarna och initiativtagarnas 

uppfattning, ”sen blev det lite vad det blev på grund av vissa omständigheter” enligt 
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modedesignern. Modedesignern påpekar att det blev mycket inredningsvaror, hemtextilier och 

material från Röda Korset men att hon själv hade tyckt att det hade varit intressant att få med en 

stor klädkedja. Inom designgruppen har de arbetat ganska olika, något som varit både bra och 

dåligt. Modedesignern hade dock velat att de delat upp arbetet då deras kompetenser varit väldigt 

olika. Det har varit ganska splittrat samtidigt som alla har varit engagerade i projektet och därför 

velat komma och kolla, vilket har resulterat i att det varit svårt att få arbetsro. Hon beskriver att 

när man precis hade kommit igång att arbeta så har det varit dags att ha ett möte i två timmar. Hon 

tycker att det känts lite som ”en apa i bur” men poängterar att allt detta har legat i personernas 

välvilja och att man därför har överkommunicerat och velat vara med överallt. Därför anser hon 

att problematiken i projektet främst varit organisatoriskt. Vilket hon säger kan vara en följd av att 

man försöker bryta sig loss från konventionellt tänk och arbeta på ett nytt sätt, vilket har gjort att 

folk hela tiden velat kolla upp så att designerna har varit på rätt väg. Det kan också varit resultatet 

av en yrkeskrock. Modedesignern beskriver också att affärsutvecklarnas tillvägagångsätt har varit 

väldigt olika, ”en har gjort affärer genom handslag och luncher” och sedan låtit designerna hålla 

på med sitt medan den andra varit väldigt noga med protokoll och velat ha mycket på detaljnivå 

från designerna. Hon ifrågasätter om det var hennes uppdrag att specificera saker på detaljnivå, då 

hon uppfattat det att designeras uppdrag var att ta fram saker för att väcka intresse som sedan 

skulle kunna vidareutvecklas. Hon skulle hellre velat arbeta mer med varje produktområde och ta 

fram fem riktigt bra produkter istället för 50 stycken. Då hade man också kunnat lägga ner mer tid 

på tillverkningskostnad och om den kunde tillverkas i regionen, något som projektet efterfrågade. 

Om produkten hade fått tagit den tid den behövde så att den blivit så bra att företag kunnat satt 

den i produktion. Man skulle ha bantat ner det till färre prototyper och färre företag som istället 

var väldigt engagerade ”istället för att försöka flirta med alla”. Vissa företag har varit väldigt 

konkreta med vad de velat ha och för andra har det inte spelat någon roll. 

  

Resultat & reflektion   

Affärsutvecklaren för konfektion beskriver att ingen har lett projektet. Projektledaren har varit 

ledande men inte arbetat i projektet och utifrån att det har förekommit olika viljor så har 

projektledaren gått in och agerat utifrån det. Hon syftar på designerna när hon talar om att utifrån 

antalet tre, så kan det funka väldigt bra eller lätt bli en obalans i en grupp. Det har uppstått 

konflikter och diskussioner på vägen men menar att det är ju först då man tar sig vidare. Hon 
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pekar på att det funnits tre olika generationer, olika utbildningsinriktningar, olika sätt att arbeta på 

och dessutom har designprocessen varit bakvänd. Normalt tittar man på vad man vill göra och sen 

tillsätter man materialen, nu har man fått utgå från materialen och därifrån gått baklänges och 

därför har det inte varit helt enkelt. Affärsutvecklaren för konfektion menar att det har varit en 

hög designgrad men att “vi kanske inte riktigt nått målet med det kommersiella”. Skulle man göra 

liknande projekt framöver tror hon att man ur perspektivet affärsutveckling skulle vilja ha ett ännu 

tajtare samarbete med designstudion och hon skulle vilja styra det så att det blir mer kommersiellt 

och kollektionsmässigt fungerande. Man måste hålla det genom hela produktionsflödet och då är 

det viktigt att man tänker på materialåtgång när man lägger till detaljer, vad det kostar och så 

vidare. Där måste man gå in och titta ännu mer. Hon framhåller att detta är ett rent personligt 

perspektiv och skulle man göra det igen så skulle man behöva ha ännu mera samarbete mellan 

arrangörer, marknad, material och designer. Det skulle då varit lättare att ta det vidare. 

Affärsutvecklaren berättar att svårigheten i projektet, som designerna säger, har varit att det är 

många man ska tillfredsställa. Det har inte funnits några direkta begränsningar då man ska göra 

produkter för en öppen marknad, inte nischa mot en direkt kund, tänka högt i designen och nyttja 

materialen. Hon tror att det kanske hade varit lättare att bara nischat sig mot de företag de hade 

arbetat med och utgått från det men hon tillägger att det antagligen har något att göra med de 

offentliga medlen. Som svar på frågan om ett privat initiativ skulle varit bättre så tror hon att det 

skulle sett annorlunda ut på företagsbasis då man skulle kunna bestämma utformningen. Samtidigt 

skulle man inte kunna gynna hela marknaden. Därför tror hon att det är viktigt att Västra 

Götalandsregionen är stor och att resurserna finns med och hon har svårt att se att ett privat 

företag kunde göra något liknande. 

  

Affärsutvecklaren för inredning menar att företag gör detta för att det är en trend med recycling 

och att de gör en miljövinst av samarbete. Många hakar på då de egentligen inte behöver göra så 

mycket själva och det går att ha vid sidan om sin vanliga produktion. Designer ritar något som 

företaget sedan kan använda sig av i deras produktion och företaget kan plocka in detta i sitt 

sortiment som en bi-del i deras recyclade sortiment. Detta är ingen vinst-del för företagen utan det 

handlar om att ”så här kan man göra”, istället för att bränna materialet. Han tycker inte att man 

kan se flera sådana samarbeten just nu, men på möbelmässan i Älvsjö fick de trots en taskig 

monter många besökare och vitsord, mycket press och det var många som var intresserade. Han 
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tog med gamla kunder, och säger att han tror det gav dem en tankeställare om att man kan ta hand 

om sitt egna materialavfall. Men det var bara möbelsidan och tittar man på konfektionssidan så 

finns det otroligt mycket mer materialavfall och här borde man verkligen göra något. Problemet är 

att företag bara är intresserade av att producera och volym. Därför måste man komma med 

hållbara idéer för att företagen ska nappa, som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbara. 

Affärsutvecklaren för inredning tror att det krävs att det kommer folk med idéer som de kan 

presentera för företagen. 

  

Inredningsdesignern kallar designprocessen för en omvänd designprocess och kallar det för de 

fyra M:en: material, mängd, mått, mötet. Utgångspunkten är annorlunda då man inte kan utgå från 

produkten utan från vad man kan göra med det man har. Detta gav upphov till nya kombinationer 

som man inte hade tänkt på om man bara hade tänkt utifrån en produkt. Hon upplever att det finns 

två problem: insamling av material och försäljning av produkterna. Det får inte vara jobbigt för 

industrierna för då kommer de inte att göra det. Logistiken är ett problem och hon menar att det 

fungerar bättre när man har geografisk närhet. 

  

Modedesignern tyckte att den offentliga finansieringen och regionens iblandning krånglade till 

projektet och det blev mycket extraarbete i form av fakturaspecifikationer, komplicerade och 

långdragna kommunala procedurer och väldigt många involverade parter som gjorde det rörigt. 

Ibland resulterade detta i ett väldigt oprofessionellt agerande från projektets sida då designerna 

har fått lägga ut pengar från sina egna företag. Detta tycker hon har varit ett stort minus med 

projektet för att det blivit mycket tungrott, men poängterar samtidigt att Västra Götalandsregionen 

har gjort det väldigt bra och att de bidrar med stor trovärdighet. 

  

Modedesignern tycker att det har varit problematiskt att det varit så många aktörer inblandade och 

att de i sin tur har velat olika saker med projektet, affärsutvecklarna har till exempel haft olika 

agendor, och hon upplever därför att projektet har varit ganska splittrat. Det var långa maillistor 

med information hela tiden samtidigt som informationen inte var enig. Ibland var det ”någon som 

påstod att ett företag bara skänkt material och någon annan säger också att det här företaget vill ha 

produkter tillbaka och så säger en tredje att det viktigaste är att bara göra det för projektets skull 

som inspiration till vad man kan göra”. Om man ser på projektet som en helhet är hon jättenöjd 
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för att det uppfanns så mycket i form av inspiration och möjligheter, men menar att de på 

produktnivå bara tog fram en första prototyp och aldrig hann fördjupa sig i ett koncept. Hon 

upplevde det som att alla stod utanför och tittade på vad de som designer gjorde och det har därför 

varit svårt att veta vems ord man ska följa. Det som designerna ville göra var att försöka forska 

fram något som kan bli större på sikt och som kan ändra saker från grunden. Det har handlat om 

en balans mellan vad vissa har tyckt varit kommersiella produkter och tanken om att faktiskt 

kunna förändra något, och det är där det har uppstått mycket konflikter i projektet. 

 

Kommunikationen har varit svår i projektet, något modedesignern tror har mycket att göra med en 

otydlig projektbeskrivning. Det har inte funnits någon enad definition på vad en prototyp innebär, 

är det en skiss på ett papper eller rentav ett färdigt säljprov? Definition varierar också beroende på 

om du arbetar med möbler eller mode. Där var det också olika för designerna, medan två av dem 

var vana att arbeta mer hantverksmässigt och kunde ta fram sina egna prototyper var en av dem 

van att skissa och sen lämna det vidare. Hon poängterar också att allt man ställer ut betraktas av 

publik som att det är färdigt och därför får inte prototypen se halvtaskig ut. Vissa parter i projektet 

var inte insatta i detta och har därför nöjt sig med mindre färdiga produkter. Tanken var också att 

de inom projektet skulle ha haft mer uppstyrningsmöten, men detta var något som rann ut i 

sanden. På frågan ”om hon tror det fungerar att bara visa upp enkla inspirationsprodukter för att få 

företag att haka på, eller om man behöver ha produkter som fungerar med en gång för att företag 

ska bli intresserade” svarar hon att hon funderat så mycket på det. Hon diskuterar kring hur alla 

företag har sina vinstintressen och har ett pressat schema, samtidigt som alla har dåligt samvete 

för att mycket slängs och att många faktiskt skulle vilja göra något. Det kanske är att de inte tar 

sig tiden eller att det är ekonomiska faktorer som gör att de inte utvecklar det själva, och därför 

tycker hon att just detta projekt varit bra då de faktiskt har lyckats visa på hur man kan göra bra 

produkter som inte ser redesignade ut fast att de är det. Då kanske det kan inspirera företag till att 

tänka att det finns potential och då har projektet hjälpt dem med förarbetet. Hon tycker att företag 

får se detta som en investering precis som när man tar fram en ny kollektion. Nu har företagen fått 

ett halvår konsultation, design- och affärshjälp och massa idéer, därför frågar hon sig själv om det 

är Västra Götalandsregionens sak att stå och hålla i handen eller om det är dags för företagen att 

våga själva? ”Man måste våga satsa för att casha in senare”. Trots att det var mycket snack de 

sista dagarna på projektet och i företagsmöten om att man borde starta något och ”man skulle ha 



Kandidatuppsats - Service Management - Lina Johnsson - Katarina Korfitsen 
  

   

    45 

en webbshop och hit och dit” så verkar det som att det lite runnit ut i sanden då det är så mycket 

sådant som fortfarande inte är löst. Man måste komma till avslut, och “det verkar som att man står 

och stampar” och hon är rädd att det kommer att rinna ut i sanden för att fokus inte finns då själva 

studien och mötena inte längre pågår. I just det specifika projektet som var förlagt i Boråstrakten 

finns det många familjeägda företag som ligger nära inpå varandra och känner varandra men som 

inte är vana att samarbeta men som var och en besitter en otrolig kompetens, och dessa har 

projektet lyckats sammanföra så de fått ”möjligheten att snackas vid över en kopp kaffe”. Det har 

varit väldigt intressant att projektet lyckats få till sådana samarbeten. Västra Götalandsregionen 

har gjort det bra att de lyckats locka ihop folk och agerat medlare, men när det sen kommer till 

företagstänket med affärer, tid och pengar, då står de och säger att ”de kan göra det, men vi kan 

inte göra det”. Respondenten tror att det är den byråkrati som regionen erbjuder som gör att 

människor blir skeptiska. Företagare är vana att lösa saker genom att själva hitta på lösningar och 

regionen är vana att lösa allt i system. 

 

Nästa steg 

Båda affärsutvecklarna berättar i intervjun att de kommer delta i Fas 2 som börjar i augusti 2013. 

Tanken är att de då ska bygga vidare med de företag som har varit med i Fas 1. Affärsutvecklaren 

för konfektion säger att det inte kommer vara en så kreativ process utan kommer handla om 

affärerna, att gå vidare och bygga nätverk. De ska skapa en medvetenhet kring Västra 

Götalandsregionens resurser och möjligheterna kring textilier. Affärsutvecklaren för inredning 

säger att det är svårt för företag att överleva idag och kanske därför svårt att satsa på recycled 

sortiment. Problemet är att det bara blir en liten bi-produkt i kollektionen. Han tror därför att en 

lösning är att en mindre organisation som brinner för det säljer det som ett större sortiment för att 

få upp volymer samt att involvera unga människor med driv som kan starta webbshopar. 

Inredningsdesignern pratar också om att man ska göra en webbshop och att den kan fungera som 

en auktion. Hon tror även att det bör finnas en webbsida för industrier, där de kan lägga upp sitt 

material till budpris eller gratis. 

  

Modedesignern berättar att hon inte kommer vara delaktig i Fas 2 i projektet, då Västra 

Götalandsregionen inte längre kan finansiera dem på grund av lagen om upphandling som gör att 

de inte kan anställas för fler timmar. Hon och en av de övriga designerna har dock fortsatt att 
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arbeta ihop och har kontakt med flertalet av företagen som varit involverade i projektet. Deras 

fortsatta arbete har inte enbart kommit att handla om redesign-produkter utan de kan tack vare sin 

breda kompetens hjälpa företagen med allt från produktutveckling, kataloger och om så är möjligt 

redesign-sortiment. Hon berättar att de som jobbade ihop blev väldigt förvånade när de fick reda 

på vad som skulle ske i Fas 2. Hon menar att det inte är fler produkter som behövs utan det är 

affärstänket som måste till. Hon tror nämligen att vi kommer se en förändring de närmsta fem 

åren, då hon menar att det hela tiden pågår diskussioner om hållbarhet, eko, spillmaterial och att 

det finns en medvetenhet även hos konsumenter när de handlar. Företag behöver lösgöra sig från 

de rigida och inarbetade system som de ingår i. Man behöver hitta kanaler för logistik, lösning och 

tillverkning. Hon hade hoppats på att Fas 2 hade handlat om att hitta människor som är drivna och 

intresserade av att starta och driva den typen av företag. 

 

 5.2.4 Företag 

I följande avsnitt presenteras en sammanställning av intervjuer med ett belysningsföretag, ett 

möbeltillverkningsföretag och en sömnadsindustri vilka var samarbetsföretag i projektet. 

  

Hur det började 

Sömnadsindustrin blev kontaktad för att projektet behövde lokaler och kom att delta genom att 

hyra ut lokaler samt maskiner för textilkonstruktion. Projektet var också intressant för 

sömnadsindustrin då de själva tillverkar produkter som resulterar i materialavfall från 

produktionen. Respondenten påpekade också att det fanns ett personligt intresse från hennes sida 

att ta hand om saker och material som blir över då hon vet att det blir väldigt mycket material över 

vid produktion. 

 

Ett av samarbetsföretagen blev kontaktade för att man i projektet sökte en beslysningsleverantör, 

företaget gick med i samarbetet då de kände en av affärsutvecklarna. Att de kände 

affärsutvecklaren var inte en förutsättning, men om de inte hade haft den kontakten, hade de 

behövt veta mer om vad det skulle resulterat i. För företaget var projektet en chansning att få fram 

en produkt de kunde tillverka. 
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Möbeltillverkningsföretaget kom i kontakt med projektet när en av designerna kom och besökte 

dem. Det var ganska oklart vad projektet var för något men när de fick förfrågan om att vara med 

tackade de ja ganska omgående. De var intresserade av att vara med då de försöker tänka 

miljövänligt i sin tillverkning och tyckte det skulle vara spännande om de kunde inkludera 

redesign i deras tänk och kollektioner. Därför tänkte de direkt att samarbetet var något bra att 

testa, speciellt eftersom deras företag är beläget i ett område där det finns mycket textiler. 

  

Arbetsprocessen 

I hyran till sömnadsindustrin fick projektet tillgång till lokal för att kreativt arbeta med prototyper, 

ett rum där även respondenten arbetade, samt konferensrum, lunchrum, lager och till viss del även 

maskiner. Då Studio Re:design arbetade i företagets lokaler, såväl med produktion av prototyper 

som plats för möten och konferenser, blev det enligt respondenten naturligt att ett samarbete 

uppstod. Sömnadsindustrin har stor kompetens inom maskiner, verktyg, sömnad och mycket som 

gällde textilproduktion och kunde därför bidra med hjälp om det var något designerna inte visste 

hur de skulle göra, till exempel med tekniska lösningar och val av maskiner för tillverkning. 

Grundaren till sömnadsindustrin var inte anställd av projektet men fanns ofta på plats. På frågan 

om man kan likna hennes arbete som ideellt arbete skrattar hon och säger: ”Ja det var ideellt, inga 

pengar”. Under projektets gång använde de även företagets lokaler för att ha möten med kunder 

samt även till att ha en utställning när Fas 1 i projektet var avslutad. 

 

Belysningsföretaget började med att ta fram lite olika material, i form av bland annat stommar 

som behövdes i projektet. Det mesta av materialet kom från deras standardproduktion och var 

därmed inte spillmaterial utan sådant som företaget inte själva behövde och därför kunde ge till 

projektet. Efter att materialet lämnats över sågs inte de olika parterna på ganska länge för att de 

hade svårt att få till en tid att träffas. När belysningsföretaget träffade designer och 

affärsutvecklares nästa gång presenterade designerna sina olika idéer i form av skisser och 

prototyper. Utifrån detta berättade belysningsföretaget vad de tyckte och försökte styra in 

designerna på de delar som företaget ansåg vara kommersiellt gångbara för deras del. För 

företaget var det viktigt att projektet skulle resultera i produkter som inte bara kunde visas på 

mässa utan även vara kommersiella och därmed kunna säljas, men förutom detta hade de inga 

krav på projektet. Företaget ser delaktigheten i projektet som ett samarbete i den mening då de 
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tillsammans har brainstormat idéer och diskutera vad som har känts rätt. Från belysningsföretaget 

var det tre stycken anställda som var involverade i projektet, och dessa har varit med när de olika 

parterna träffats för att diskutera projektet. Av dessa tre är det personen med teknisk kompetens 

som har investerat mest tid i projektet då han varit designstudions kontaktperson och hjälp för 

teknisk information och praktiska lösningar. Men det tog även en del tid från företaget att hjälpa 

projektet inför och under en mässa, där företaget själva också ställde ut. Under projektets gång har 

parterna träffats både på företaget men också i projektets lokaler. Mest kontakt har företaget haft 

med de tre designerna och med en av affärsutvecklarna. Av företagets två varumärken valdes det 

varumärket som har produkter i mindre volymer och som är lite dyrare och mer designade för att 

ha med i projektet. Företaget ansåg att det passade de prototyper som projektet skapade bättre och 

om de skulle resultera i något riktigt så skulle man kunna producera det i mindre volymer. 

  

Möbeltillverkningsföretaget hade en ganska bred ingång till projektet. Det var oklarheter om man 

skulle använda sig av nya eller befintliga möbler, men det blev så att man använde sig av möbler 

som fanns i företagets befintliga sortiment som man klädde om. Företaget hade inga krav på 

projektet utan tyckte bara att det var roligt att få en annan input på vad man kunde göra med deras 

möbler och gav därför designerna fria händer för att jobba vidare. På frågan om det uppstått någon 

problematik i samarbetet skrattar respondenten och säger att det uppstår alltid ”kaos och panik och 

allt möjligt”. Att det uppstår diskussioner när man kommer från olika världar håller han med om, 

men menar att det är det mötet som gör att man tänker steget längre. Men att när man ger sig in i 

projekt som är utöver det vanliga är det mycket tidskrävande, och tar alltid mycket mer tid än vad 

man tror. 

 

Resultat & reflektion 

Sömnadsindustrin reflekterar över att det kan vara värdefullt för en designer att kunna samarbeta 

med tillverkare för att kunna utnyttja deras kompetenser och resurser för att därmed kunna bredda 

sina idéer för hur man kan göra saker. Om tillverkningsföretaget som designern samarbetar med 

har egna produkter kan detta resultera i utökat sortiment men om så inte är fallet kan man få 

tillgång till nya idéer. Tror att man för att använda gamla saker behöver använda gamla människor 

som har erfarenhet. Att genom att förena unga med fräscha idéer och gamla med erfarenhet kan de 

skapa något tillsammans. På frågan om produkterna hade en bra kvalitet och standard var hon lite 
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tveksam. Hon poängterade dock att designerna var mycket duktiga och oerhört kreativa och att de 

lyckats bra efter de förutsättningar som gavs i projektet, men att tiden varit knapp för dem att 

utveckla nya produkter. Respondenten vet av erfarenhet att det tar mycket längre tid att utveckla 

saker än vad man tänkt sig. 

Belysningsföretaget anser att när man genomför sådana projekt som Studio Re:design så kanske 

det är lättare om man har företag som har sin produktion närmare än vad deras företag har. De tror 

att deras samarbete hade förenklats om de hade haft sin produktion i Sverige. Då är det lättare att 

se vart man har spillmaterial och på vilket sätt man skulle kunna lösa det. Som det ser ut nu blir 

det för mycket distribution och logistik. 

  

Möbeltillverkningsföretaget berättar hur de tog fram flertalet prototyper som inte var praktiskt 

möjliga att få till fungerande produkter, men det var inget som de blev överraskade av utan något 

som händer när man applicerar ett sådant tänk som projektet innebar. Här kommer respondenten 

in på att det i slutändan alltid handlar om pengar. Om dessa produkter kräver alltför mycket tid i 

förhållande till den vanliga produktionen kostar det för mycket för att man ska kunna få igen de 

pengarna. Han poängterar dock att man kan acceptera att det tar längre tid, men det måste vara 

inom rimliga gränser. 

  

Nästa steg 

Grundaren av sömnadsindustrin menar att för att de produkter som projektet resulterat i ska 

fungera så måste man tänka på innehållet i en produkt; vilka material man ska använda och hur 

tillverkningen ska se ut och sådant som rör det. Hon menar att man måste tänka smart och att det 

måste löna sig för att man ska kunna tillverka dem och det ska fungera, och tillägger: ”hittar man 

en produkt som passar närområdet är det kanon”. Respondenten tror inte att de kommer vara med 

i Fas 2, men vet inte om upplägget för fasen är färdigt än. Deras delaktighet beror på om de har 

lokaler att erbjuda och om designstudion behöver utveckla de produkter som tagits fram. 

  

Belysningsföretaget har inte haft någon kontakt med projektet efter mässan och uttrycker sig med 

orden ”vet inte riktigt vad som hände”. Projektet har inte resulterat i att företaget tagit någon av 

prototyperna i produktion i nuläget. De tyckte dock att idéerna har varit bra men de ansåg att 

produkterna inte var tillräckligt färdiga för att ta till produktion, “vi fick väl inte riktigt klart 
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någon del”. Det fanns en prototyp som de gillade men som de skulle behöva arbeta vidare på, och 

det vet de inte om de skulle göra själva eller ihop med Studio Re:design. En av prototyperna 

visade de upp på mässan och de menar att det var jättebra för projektet att de visade upp den, men 

tillägger att det aldrig kommer bli någon produktion av den. Företaget tror att det fallerade i att 

designerna skulle göra många prototyper på lite tid och att deras arbete därför inte resulterade i 

något de kunde ta vidare. Respondenten är dock lite osäker på var problemet ligger och vet inte 

heller om designerna har kunnat ta produkterna vidare hos någon annan. Företaget tror också att 

det kanske hade med resurser att göra, och de hade själva inte möjligheten att bidra med resurser 

då de bland annat inte har tillverkning i Sverige. Något som blir ytterligare ett problem för att ta 

detta vidare. Eftersom de har sin produktion i Kina blir det problem med hur produktionen i 

sådana fall skulle gå till. Skulle de då köpa textilierna här och sen skicka dem till Kina eller skulle 

man göra stommen i Kina och sen skicka den till Sverige. Dessa frågor gör att det blir lite svårt att 

få till det.   

  

Möbeltillverkningsföretaget är väldigt intresserade av att fortsätta med det här och arbetar nu med 

hur man ska kunna gå vidare med de prototyper som projektet resulterat i. Företaget kommer då 

titta på vilka förbättringar som krävs, hur en praktisk tillverkning kan se ut och logistik kring 

produktionen för att se om något är realistiskt genomförbart. De ska även försöka se hur man kan 

göra serier trots att materialavfallen kan variera mycket både i typ och kvantitet. De har därför 

börjat titta på det här tillsammans med några av dem som varit med i projektet för att se hur och 

vad för material de kan få in. Företaget själva har en del av sin tillverkning i Sverige men 

mestadels sker den utomlands men om de ska fortsätta med de produkter som kommit ur projektet 

är tanken att hela produktionen ska vara förlagd i Sverige. Möbeltillverkaren anser att detta är ett 

måste eftersom grundtanken med detta är att vara unik och då måste man vara tillgänglig hela 

tiden. De tror att det kan vara intressant för återförsäljare nu när de varit med på möbelmässan, 

men det handlar nu om att försöka marknadsföra det på ett bra sätt och presentera det för 

återförsäljare och för slutkunder för att undersöka hur de ser på det. Möbeltillverkaren hoppas att 

man kommer att kunna utnyttja samarbetet med designerna i framtiden. De har inte fått något 

betalt för att vara med i projektet utan de har fått tagit del av det och ska nu försöka förvalta det 

som de har fått ut av projektet. Men de kan inte göra några större satsningar eftersom de är ett litet 
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bolag, och de får arbeta med det på samma sätt som de tar fram sina vanliga produkter och se 

vilken respons de får på dem. 

 

6. Analys  

I följande avsnitt har den teoretiska referensramen tillämpats för att erhålla en förståelse för empirin. 

Analysen presenteras i följande kronologiska ordning; Hur det började, Arbetsprocessen, Resultat & 

reflektion samt Nästa Steg.  

  

Hur det började 

Då hållbar utveckling och ansvaret för att främja den verkar ha kommit att bli en institution i 

samhället, i enlighet med institutionell teori, kan regionens beteende tänkas förklaras med tanken 

om att människor och organisationer inordnar sig efter de normer och värderingar som utvecklas i 

samhället. Initierandet av projektet kan utifrån detta förstås av att aktörerna genom institutionerna 

blivit formade till att tycka att hållbar utveckling är av vikt eller att de bör agera så för att erhålla 

legitimitet. Regionen kan enligt Czarniawska och Sevóns (2006) teori om översättning också ha 

översatt trenden av hållbar utveckling lokalt genom ett försök att ta hand om regionens 

materialavfall. 

  

Varför regionen själva har valt att initiera och genomföra projektet Studio Re:design för att få en 

förändring av företagen i regionens materialavfall kan förklaras av att de velat samarbeta med 

dem för att uppnå sina mål istället för att gå in och tala om för företagen hur de bör göra med 

olika förutbestämda regler och policys. Detta då teorin om governance network menar att detta 

kan vara ett mer effektivt sätt att lösa komplexa problem och implementera lösningar (Sörensen & 

Torfting, 2008). Då den kreativa projektledaren berättade att fokus på återbruk och redesign var 

resultatet av en förstudie som regionen gett i uppdrag verkar det som att de har identifierat att 

regionens produktion och behandling av material inte är hållbart. Att de väljer att samarbeta med 

olika företag och organisationer i regionen kan förklaras av att de försökt koordinera de krafter 

som de ansett behöva för att gemensamt kunna arbeta för målet mot en bättre materialhantering 

genom konceptet av redesign. Västra Götalandsregionen har enligt den kreativa projektledare valt 
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ut de aktörer som ska vara med i projektet på basis av att de ska få kompetens och material från 

olika områden och att “det var ju viktiga personer, det är ju viktiga områden”. För att ett 

samarbete ska fungera krävs det enligt governance network att alla parter måste kunna bidra med 

kapacitet och resurser, vilket skulle kunna förklarar varför valet har gått till på detta sätt.  

 

Initiativtagarna och de valda aktörerna som ingår i samarbetet kan enligt many-to-many ses som 

ett nätverk. För att definiera projektets verksamhet och ge en överskådlig bild visas i figur 1 hur 

Studio Re:designs marknads-, mega- och nanonätverk kan se ut.  

 

  

 

 

 

Studio Re:design kan enligt many-to-many marketing ses som nätverkets nav och de andra 

aktörerna som noder. Mellan nav och noder samt noder och noder finns länkar eller bindningar, 

det vill säga relationer. Nätverken hänger alla samman och överlappar varandra delvis, det som är 

kärnan i uppdelningen är att marknadsnätverket innefattar Studio Re:designs alla relationer till 

marknaden, nanonätverket visar på relationen till de som var anställda av projektet och 

meganätverket visar på relationerna till samhället. Tillsammans bildar de en del av Studio 

Figur 1. Studio Re:designs marknads-, mega- och nanonätverk.  
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Re:designs nätverk. Vidare har varje nod ett eget nätverk som kan användas i förmån för Studio 

Re:design och på det sättet länkas samman. 

 

Meganätverket, kan sägas representera projektets styrgrupp med Västra Götalandsregionen, 

Textilhögskolan, Tillskärarakademin och Naturskyddsföreningen. Undantaget är dock media som 

bortfaller ur styrgruppen och den kreativa projektledaren som inräknas. Placering av denna 

styrelsemedlem i nanonätverket, beror på dennas anställning inom projektet. Styrelsegruppen 

beskrivs både i texter och i intervjuer som initiativtagare, där projektledaren från regionen har 

varit drivande. Hon skulle kunna beskrivas som en nod i det meganätverk hon är med i. Även om 

hon själv uttrycker i intervjun att hon ej använts sig av sitt kontaktnät, så framgår det i intervjun 

med den kreativa projektledaren att de känner varandra väl och delar en gemensam historia samt 

att det är de som tillsammans har gjort förstudien, därför skulle man med koppling till teorin 

kunna beskriva att deras bindning redan innan projektets start var stark. Från representanten för en 

av skolorna framgår det att hon och projektledaren kände till varandra genom yrkeslivet då de var 

bekanta, bindningen innan projektets start skulle därför kunna bedömas som svagare. Vad gäller 

övriga deltagare i mega- och nanonätverket, verkar de inte ha känt varandra sen tidigare, detta 

innebär att det kanske inte funnits några bindningar mellan parterna. I marknadsnätverket berättar 

ett av företagen att de i projektet inte kände till varandra men att det under projektets gång visade 

sig att man hade gemensamma kopplingar och bekanta då de tillhör samma bransch, detta stöds av 

many-to-many som säger att det kan finnas bindningar mellan respektive persons egna nätverk 

och att kopplingarna då kan vara omedvetna. Under projektets gång och då parterna har haft 

kontakt med varandra har deras relationer utvecklats och bindningarna har som följd växt fram. 

Som figur 1 visar är en mängd olika aktörer delaktiga i projektet. En av respondenterna uttrycker 

att Västra Götalandsregionen har lyckats koordinera alla dessa aktörer för samarbete tack vare att 

de är en sådan stor organisation som inger förtroende och legitimitet. Aktörernas delaktighet kan 

därför enligt institutionell teori bero på att det förtroende regionen inger gör att aktörerna känner 

tillit för projektet och minskar därmed deras osäkerhet och risker med att ingå i projektet. Västra 

Götalandsregionen som den starka och dominerande aktören i regionen kan också ha tenderat att 

påverka de andra som ingår i fältet varför de försökt anpassa sig för att få samma eftertraktade 

egenskaper (DiMaggio & Powell, 1983).  
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Att aktörer är villiga att delta i Studio Re:design kan förklaras med IMP och ses som exempel på 

begreppet rörelse, det vill säga att det för närvarande pågår stora förändringar i 

företagslandskapet. Rörelsen ställer miljö- och hållbarhetskrav på aktörer i företagslandskapet och 

hur företag väljer att svara på dessa krav motsvarar begreppet variation. Då företagen i projektet 

deltar i ett okonventionellt samarbete där man bemöter hållbarhetsfrågan från en ny vinkel kan det 

med hjälp av IMP förstås att de har en mer kreativ hållning till de förändrade kraven i 

företagslandskapet. Projektet och aktörerna skulle kunna förstås ha en utgångspunkt där man 

väljer att se denna rörelse som en möjlighet istället för ett hot.  

 

Företagen uttrycker att deras arbete i projektet varit viktigt för att de vill försöka tänka 

miljövänligt och bidra till hållbar utveckling men de säger också att de i dagsläget inte har fått 

någon ekonomisk vinning av projektet. De ekonomiska frågorna är något som genomsyrar alla 

företag och det verkar vara väldigt viktigt och kanske till och med nödvändigt för företagen att 

redesign är kommersiellt gångbart. Att företagen har varit villiga att med tid och kraft delta utan 

att riktigt veta vad det kommer resultera i, trots att ekonomisk vinning verkar viktigt dem, kan 

bero på att hållbar utveckling har kommit att bli institutionaliserat i samhället. Företagens 

medverkan i projektet kan därför förstås med hjälp av institutionell teori som en anpassning efter 

de värderingar och normer som då finns i deras omgivning, trots att de inte verkar se det som 

ekonomiskt rationellt. Företagens medverkan och deras vilja att förändras skulle också kunna 

förklaras som en tvingande morfism. Detta då det är den offentliga makten i den region de är 

verksamma i som initierat och drivit projektet för att visa att man kan och bör handla annorlunda. I 

det studerade fallet har detta handlat om informella påtryckningar då det inte varit införande av 

regler och policys utan frivilligt deltagande för att skapa förändring (DiMaggio & Powell, 1983).  

 

Arbetsprocessen 

Under studiens gång har man uppfattat större och mindre intresse och geist hos företagen när man 

pratat om projektet eller av de anledningar som getts för att de inte velat delta i studien. 

Respondenter har även berättat hur de märkt skiftningar i intresse under de olika möten och 

kontakter de har haft med företagen. Då det enligt many-to-many marketing är viktigt att individer 

och organisationer delar vissa nödvändiga värderingar för att ett samarbete ska fungera kan det 
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förklara varför företag har varit olika intresserade av att delta i projektet och också hur mycket tid 

och ansträngning de har velat tillföra. I vår studie uttrycker alla respondenter utom två att de hyser 

ett stort personligt intresse för hållbar utveckling. Intressant är att ett av de företag som verkar ha 

varit mest engagerade är ett av dem som inte uttrycker detta tydligt. Dock bör det poängteras att 

respondenten inte var den i företaget som lagt ner mest tid och kraft i projektet. Det går därför inte 

att utesluta att det faktiskt fanns ett personligt intresse. Företaget säger istället att de kom att delta 

för att de kände en av deltagarna i projektet. Denna kontakt stämmer överens med den 

affärsutvecklare i projektets nanonätverk som enligt intervjuerna använder sitt egna kontaktnät för 

att knyta an företagen i markandsnätverket. Han är ”many” i sin roll och deltar i olika nätverk i 

överensstämmelse med many-to-many marketing. I intervjun nämner han de anställda på företaget 

vid förnamn, han umgås med dem och berättar att de är gamla kollegor och kompisar. 

Bindningarna mellan denna affärsutvecklare och företagen skulle därför kunna ses som starka. 

Vad gäller den andra affärsutvecklaren framkommer det att hon känner till företagen då de är i 

samma bransch men att det gällde att ligga på och ständigt följa upp för att få företagen att delta, 

det verkar därför vara en svag bindning mellan företagen och denna affärsutvecklare. Ett uttalande 

från en av designerna förstärker bilden av skillnaden på affärsutvecklarnas bindning till företagen, 

då deras tillvägagångsätt beskrivs enligt följande: ”en har gjort affärer genom handslag och 

luncher” medan den andra var väldigt noga med protokoll och detaljer. Att affärsrelationer bygger 

på sociala relationer som byggts upp mellan parterna skulle även kunna kopplas till Granovetters 

tanke om embeddedness. Ett av företagen säger att deras deltagande berodde på att de kände 

affärsutvecklaren och att de annars skulle behövt veta mer innan de deltog, vilket enligt 

Granovetter (1985) kan förklaras med att om de har en relation sen förut ger det tillit för denna 

affärsrelation. Vidare berättade den först beskrivna affärsutvecklaren under intervjun att han 

öppnat upp för dessa kontakter mellan designers och företag, och att han på mässan bjöd in gamla 

kunder, han skulle därför kunna ses som en så kallad fadder, som förmedlar kontakter mellan två 

noder i ett nätverk. Bindningarna mellan företagen till projektet har också varierat, en grupp 

företag har valt att endast lämna materialavfall utan vidare deltagande, denna bindning skulle 

kunna beskrivas som svag till Studio Re:design. Medan andra företag har valt att delta i 

utvecklingsprocessen och har haft kontakt även med designers och andra deltagare i projektet, 

mellan dessa är bindningarna starkare till projektet. 
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Något som verkar ha försvagat projektets möjligheter att utveckla och bygga ett starkare nätverk 

till aktörerna är den offentliga finansieringen som projektet haft. Flertalet respondenter i studien 

påtalar själva eller medger efter förfrågan att den offentliga finansieringen har gjort att de agerat 

på ett annat sätt än vad som kanske hade varit fallet annars “vi är ju helt bundna att arbeta efter de 

riktlinjer som finns hos dem som gett pengar [...] klart att vi har fått förändrat saker bara för att det 

ska fungera”. Vissa anser också att det har gjort att vissa procedurer blivit onödigt komplicerade, 

samtidigt som alla är enade om att finansieringen har varit en nödvändighet för projektet. Några 

respondenter från både arrangör, företag och designer menade att företag inte riktigt kunde få det 

stöd de behövde för att kunna göra något ordentligt. Varför har man då agerat så här, trots att det 

för många inte verkat rationellt? Enligt governance network handlar alla aktörer inom ett 

institutionaliserat ramverk. I dessa finns då regler, procedurer och normer som man måste följa. 

Så även om beslut i projektet och dess struktur inte alltid har setts som rationell har de varit 

tvungna att följa det institutionella ramverk som projektet varit verksamt i och följa upp de lagar 

som finns vid offentlig finansiering. Några av respondenterna berättar också hur de har fått gjort 

saker annorlunda för att undgå lagen om offentlig upphandling, där bland annat 

anställningsformerna nämnts, då det är “ett väldigt bökigt förfarande [...] det skulle inte ha gått av 

praktiska skäl”, något som också verkar ha resulterat i ineffektivitet, om än i mindre omfattning 

än vad som kanske skulle ha varit fallet om en offentlig upphandling skulle ha gjorts.  

 

Respondenterna talar om mjuka värden som att samarbeta, dela kunskap och erfarenheter samt 

även resurser för att möjliggöra en mer hållbar utveckling i regionen och användande av 

materialavfall. Aktörerna uttrycker att framtiden är att samarbeta och att allt annat är ohållbart. De 

verkar inte se på varandra som konkurrenter utan istället följa IMPs syn av företagsvärlden som en 

regnskog. I projektets mega-, nano- och marknadsnätverk har man haft kontakt med varandra samt 

mellan nätverken har aktörerna haft kontakt med varandra genom bland annat styrgruppsmöten, 

avstämningar och genom deras arbetsuppgifter. Därför kan man påstå i enlighet med IMP att en 

interaktionsprocess mellan aktörerna i projektet har pågått. Under denna interaktionsprocess har 

exempelvis företagen erhållit kunskap från designerna om vad man kan göra med deras 

spillmaterial, designerna har fått utbildning från en ideell miljöförening och en av personerna på 

sömnadsindustrin där man hyrde lokaler hjälpte en av designerna i sitt arbete. Detta skulle kunna 

sägas innebära att dessa interaktionsprocesser har påverkat aktörernas aktiviteter och resurser, 
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aktiviteter då de har förändrat vad de gör och resurs då de har erhållit ny kunskap. Av datan går 

det dock att uttyda att de olika respondenterna har haft olika tankar om hur arbetet i projektet 

skulle ha gått till och en av designerna tycker att de många olika aktörerna har gjort att projektets 

upplevts tungrott och splittrat, vilket har lett till frustration och osäkerhet. Det finns också en 

tendens till att vissa åsikter och förhållningssätt är sammankopplade med vissa yrkesgrupper och 

organisationsfält. De olika agendorna och tankarna kring projektet kan bero på att de olika 

grupperna och fälten har haft olika uppfattningar om hur saker bör prioriteras och skötas, för att de 

inom gruppen kan ha haft sina respektive värderingar, normer och regler. En homogenitet som kan 

förstås av den institutionella teorins normativ isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). Detta kan 

även förklara varför det råder vissa meningsskiljaktigheter gällande hur väl man lyckats i projektet 

mellan de olika aktörerna. Anledningen verkar vara att de har haft olika förväntningar och tankar 

om vad det bör utmynna i och där det främst verkar handla om resultatet av prototyperna. 

Designerna verkar ha försökt fokusera på hög designgrad, företagen har velat att det ska fungera 

kommersiellt och kunna tas till tillverkning medan Västra Götalandsregionen enligt 

respondenterna sett det som ett projekt för att visa på vad man kan göra med hjälp av redesign 

men inte haft fokus på att prototyperna ska kunna sättas i produktion efter projektets slut. Vissa 

säger därför “att designerna gjort mer än de förväntat sig” medan andra menar att “ vi inte riktigt 

nått målet med det kommersiella” eller “att vi inte riktigt fick klart någon del”. Uttalanden som då 

också kan förklaras av att de olika yrkesgrupperna verkar vara homogena inom grupperna och 

arbeta efter olika förhållningsätt.  

 

Utifrån respondenternas svar verkar det som att till följd av att det funnits en samtidig nyfikenhet 

och osäkerhet kring hur arbetet ska gå till har också intresset för arbetsprocessen varit stor och 

diskuterats flitigt, både mellan och inom de olika grupperingarna. Vissa berättar hur roligt det har 

varit att följa projektet på nära håll medan andra tycker att det kanske har varit för nära. Det har 

bland annat varit många besök i designstudion och diskussioner kring hur de bör arbeta, och även 

om det poängteras av en respondent att det har varit i all välmening så har det ändå upplevts 

jobbigt. Anledningen till dessa känslor och beteende kanske kan förklaras av att det inte funnits 

tillräcklig tillit mellan de olika parterna antingen medvetet eller omedvetet, något som kan 

behövas för att kunna bygga upp en relation. 
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Resultat & reflektion 

Från projektledaren för regionen framkommer det att man med projektet vill verka som en 

katalysator för att få företag att använda sitt materialavfall. Flera av respondenterna talar även om 

målet att skapa nätverk. Detta kan förklaras med IMP där man menar att staten och lagstiftare idag 

försöker utveckla nätverk för att lösa problem på marknaden genom att med nätverk försöka 

åstadkomma kunskapsutveckling och innovationer. Många av aktörerna uttrycker funderingar 

över om upplägget och projektets utformning verkligen fungerar för att lösa frågan om 

materialavfall och bygga nätverk. Exempelvis så har det framkommit att företagen skulle önskat 

mer hjälp, och att den tidsbrist projektet haft har gjort att processerna hastigt skyndats på och inte 

utvecklats i den mån deltagarna önskat, en av designera uttrycker också en oro att allt ska rinna ut 

i sanden då ingen kommer driva eller samordna det när projektet avslutats. Denna problematik 

kan förklaras enligt IMP med att den statliga synen av att man kan bilda nätverk och åstadkomma 

innovationer eller kunskapsutveckling inom en region på en begränsad tid. Detta överensstämmer 

inte alltid med hur utvecklande av nätverk fungerar. Inom IMP menar man att det finns en övertro 

till den egna förmågan och att processen att bilda nätverk och lösa problem i verkligheten ofta tar 

längre tid. De menar att beslutsfattare måste agera med tålamod och stödja processen under hela 

tiden.  

 

För att få ett nätverk att fungera så måste aktörerna enligt many-to-many vilja samma saker och 

dela samma värderingar. Som en av affärsutvecklarna uttryckte det ”det är ganska avgörande 

faktiskt att man har en ådra av denna tanke, en tanke kring engagemang. Annars blir det väldigt 

svårt att nå fram”, som citatet antyder så skulle det varit problematiskt att involvera aktörer i 

nätverket utan dessa värderingar. En vidare förutsättning i ett nätverk är att alla får ut något av 

samarbetet, att en så kallad ”win-win” situation uppstår. Ett av företagen uttrycker ett missnöje 

med samarbetet, då de säger sig ha lagt ner mycket tid och resurser men tycker inte att de 

produkter de fått varit fungerande och kommersiella och de har därför valt att inte gå vidare i 

samarbetet. För deras del har inte nätverket varit till godo. En av designerna, samt projektledaren, 

uttrycker att vissa företag varit missnöjda, men att det beror på att de inte var tillräckligt 

intresserade från början eller att de inte hade satt upp några mål med vad de ville att designerna 

skulle uppnå. Otydligheten i projektet har lett till ett försvårande av starka nätverksrelationer och 

givna ”win-win” situationer.  
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Nästa steg 

Den sista mekanismen som boundary object består av enligt Akkerman och Bakker (2011) är 

transformation. Det kan tolkas som att det är denna förändring som initiativtagarna har velat att 

projektet ska mynna ut i, nämligen att företag och organisationer ska ha hittat sätt för att 

implementera konceptet redesign i deras egna organisationer. Av den data som samlats in står det 

tydligt att alla är överens om att materialanvändningen är ett problem och att detta behöver lösas. 

Det råder dock olika meningar om hur man ska gå tillväga i dagsläget för att redesign ska kunna 

hjälpa till med detta och vad i arbetsprocessen som ska prioriteras, “det verkar som att man står 

och stampar” som en respondent uttrycker det. Det kan vara så att de olika aktörerna inte har en 

ömsesidig förståelse för vad problemet är, något som enligt governance network behövs för ett 

lyckat resultat. Att aktörerna har delade meningar kring konceptet skulle också kunna förklaras av 

att redesign kan ses som ett nytt sätt att tänka och arbeta och att man inte lyckats omvandla det till 

ett boundary object som kan anpassas och implementeras för varje enskild aktör. Vissa av 

företagen berättade dock att de höll på att förvalta det som projektet fört med sig i form av 

kunskap, inspiration och idéer men att de i dagsläget inte visste hur det skulle komma att se ut i 

framtiden. Konceptet av redesign verkar inte ha institutionaliserats och aktörerna har därför inte 

riktigt några fungerande ramar eller rutiner för hur de ska bete sig, vilket kan ha lett till osäkerhet 

hur man ska kunna ta det vidare. Denna osäkerhet kan vara anledningen till att vissa företag nu 

tvekar och att det snarare verkar som att de har fallit tillbaka i gamla mönster.  
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7. Slutsats 

I följande avsnitt presenteras de slutsatser som framkommit i analysen av empirin för att kunna 

besvara studiens frågeställning och problemformulering.  
 

I studien har framkommit att de huvudsakliga faktorerna, vilka efterfrågades i frågeställningen, 

som har påverkat detta specifika samarbete är förväntningar och engagemang, intern 

kommunikation, en stark icke-vinstdrivande aktör, individuell behandling, personliga nätverk och 

mångfald av aktörer.    

 

Förväntningar 

Inom projektet har aktörer haft olika förväntningar vilket har påverkat samarbetet. Dels har dessa 

förväntningar skiljt sig gällande uppfattningen om syftet med projektet och vad man ska 

åstadkomma i de olika faserna. Förväntningarna har även skiljt sig gällande vad man själv ska 

göra i sin roll i projektet och vad man förväntar sig att andra ska göra. Detta verkar ha försvårat 

samarbetet och även lett till missnöje då aktörer i vissa sammanhang inte upplever att deras 

förväntningar har uppfyllts.   

 

Engagemang 

Inom projektet har aktörerna engagerat sig olika mycket, vilket har påverkat samarbetet i sig. De 

aktörer med stort engagemang för projektet har drivit projektet framåt och har som följd av 

engagemangen lagt ner mycket tid och bidragit med stor kunskap till samarbetet. Utan 

engagemang skulle kanske samarbetet fått svårt att fungera, med tanke på att man inte kunnat 

betala företagen som deltagit och då målet med projektet varit oklart.  

 

Intern kommunikation 

Inom projektet har den interna kommunikationen ibland varit bristande. Det har framkommit att 

kommunikationen ibland helt uteblivit, då aktörer inte upplevt att de har informerats. I andra fall 

verkar kommunikationen varit för omfattande och kommit från många olika håll samtidigt och då 
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med motstridigt innehåll. Kommunikationen har saknat samordning, vilket skulle kunna tros ha 

försvårat samarbetet och gjort det splittrat.   

 

Stark icke-vinstdrivande aktör 

Att projektet är initierat av en myndighet har i det här fallet verkat vara drivande i att man kunnat 

samla flera olika aktörer för att arbeta mot ett gemensamt mål. Som dominerande aktör i 

organisationsfältet verkar myndigheten ingett ett förtroende som gjort att olika aktörer vågat delta 

trots att de inte kunnat veta vilka förväntningar de kunde ha på projektet.  

 

Individuell behandling 

I projektet har man behövt anpassat sig efter de regler som finns vid offentlig finansiering och 

offentlig upphandling. Detta har då fått en begränsning i att de inte kunnat ge företag eller 

anställda individuell behandling. Då projektet inte fått gynna en speciell aktör har de inte kunnat 

ge företagen det stöd som de kanske skulle behövt ha för att kunna ta redesign vidare i sin 

verksamhet. De har heller inte kunnat anställa personer under de förutsättningar de velat på grund 

av den offentliga upphandlingen. Det här har lett till att de anställda i projektet kommer bytas ut 

efter varje fas oavsett vad de har presterat under projektet, och det har i analysen framkommit att 

detta gett vissa hämmande effekter för projektet.   

 

Personliga nätverk 

I projektet har aktörer använt sig av sina egna nätverk, i form av både arbetsrelaterade och privata 

kontakter. Detta har påverkat både vilka företag som kontaktats och vilka företag som valt att 

delta, samt vilka personer som varit anställda inom projektet. Personliga nätverk kan därför sägas 

ha påverkat samarbete då det är starkt kopplat till vilka aktörer som deltog.      

 

Mångfald av aktörer 

Samarbetet har påverkats av att aktörerna har representerat olika yrkesgrupper, olika generationer 

och olika skolningar inom yrkesgrupperna. De olika aktörerna har haft olika utgångspunkter, 

kunskaper och erfarenheter, vilket dels har lett till komplikationer i form av missförstånd och 

problem men även varit givande och gett upphov till kunskapsutbyten över yrkesgränser.  

 



Kandidatuppsats - Service Management - Lina Johnsson - Katarina Korfitsen 
  

   

    62 

De ovan beskrivna faktorerna har på ett avgörande sätt påverkat samarbetet, och ligger till grund 

för att kunna besvara studien problemformulering, det vill säga hur aktörer i en region samarbetar. 

Samarbetet har möjliggjorts av att det funnits en drivande och stark statlig aktör. Den statliga 

aktören har i detta fall finansierat affärsutvecklare och designers för att de ska kunna inleda och 

skapa samarbeten med och mellan företag, för att gemensamt tillvarata regionens materialavfall. 

Aktörerna har i huvudsak valt att delta på grund av ett engagemang för hållbarhet men även 

tidigare relationer mellan aktörer har påverkat deltagandet. För att tillvarata materialavfall 

samarbetar aktörerna över yrkes- och organisationsgränser, där det sker utbyte av kunskaper och 

resurser för att bidra till hållbar utveckling i regionen. Problem inom samarbetet har varit att 

aktörerna har haft olika förväntningar på projektet, vilket kan förklaras av att de representerar 

olika yrkesgrupper, men verkar även ha förstärkts av en bristande intern kommunikation och 

samordning. Då projektet har varit finansierat av offentliga medel har det påverkat hur man 

samarbetat då man har varit tvungen att förhålla sig till ett visst regelverk som har försvårat 

samarbetet för att tillvarata materialavfall, samtidigt som det har varit en förutsättning. 

 

8. Diskussion    

Följande avsnitt innehåller en diskussion av studien samt ger förslag på vidare forskning.  

 

Projektet kan liknas vid en industriell symbios, då man i en region försöker samarbeta för att 

tillvarata varandras materialavfall. Samarbetet kan ses som ett kreativt och nytänkande sätt att 

försöka lösa den hållbarhetsproblematik som finns kring textilproduktion, och man kan spekulera i 

om det är det första samarbetet i sitt slag. Precis som det finns belägg i tidigare forskning av 

Mirata och Emtairah (2005) för att detta är ett bra sätt att arbeta, så finns det även forskning som 

belyser att det finns problem exempelvis inom industrial marketing and purchasing. Denna 

problematik återfinns i projektet då en tidsmässig press gör det svårt att bygga fungerande nätverk 

samt att utveckla en fungerande affärsmodell. Den statliga aktören och de offentliga medlen har 

gjort, som tidigare nämnts, att projektet har fått en specifik utformning som inte alltid har varit 

gynnsam. Frågan är dock om projektet skulle kunnat genomföras utan dessa finansiella medel, och 

om det därmed har varit en förutsättning för samarbetet. Det kan finnas två alternativa scenario för 
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hur samarbetet skulle kunna ha gått tillväga; en möjlighet skulle vara att en privat aktör gick in för 

att initiera och finansiera samarbetet, ett annat alternativ skulle kunna vara att företagen i regionen 

själva gick samman för att möjliggöra ett samarbete. Problemet med det första alternativet är att 

hitta en privat aktör som är intresserad och villig att finansiera samarbetet. Om det är en privat 

aktör så kan man anta att de har ett vinstintresse för att genomföra samarbetet och frågan är då om 

de kan uppnå samma legitimitet som en statlig aktör kan, något som Persson et al. (2011) i tidigare 

forskning menar kan vara avgörande för att skapa ett lyckat samarbete i en region. En annan 

möjlighet är att företagen själva skulle söka samarbete med varandra och gemensamt finansiera 

det. Dessa två alternativ skulle visserligen ge företagen möjlighet att agera mer fritt i samarbetet 

och i dess utformning, men det skulle kräva stora investeringar av resurser och tid. Tack vare den 

offentliga finansiering som funnits i projektet har företag kunnat gå in relativt förutsättningslöst 

vilket förmodligen inte hade varit möjliga vid ett privat initierat och finansierat samarbete, 

speciellt när detta sätt att ta tillvara materialavfall är såpass nytt. Mycket av problematiken inom 

projektet kan förklararas med att konceptet är nytt och att det saknas ett ramverk för hur man ska 

gå tillväga. I relation till tidigare forskning kan man se att vissa av de faktorer som framkommit i 

slutsatsen även liknar resultat från andra studier av samarbeten. Studien stödjer exempelvis några 

av Patel et al. (2012) faktorer som påverkar samarbetsförmåga även om deras studie har haft en 

annan utgångspunkt och tagit plats i andra kontexter. Faktorerna verkar därför inte vara helt unika 

för det studerade fallet utan kan tänkas kunna appliceras på andra typer av samarbeten och ha en 

större generaliserbarhet.   

 

Idag är det svårt att veta vad projektet kommer ha för effekter på längre sikt och om man kommer 

lyckas med att skapa nya nätverk för att lösa frågan om hur man tillvaratar materialavfall. Säkert 

går att säga att initiativet har belyst problematiken samtidigt som man visat på möjligheter i hur 

man kan hantera det. En utvärdering av vad det har fått för konsekvenser kan till fullo förmodligen 

göras först om några år, för att kunna se om det finns nätverk som arbetar inom detta och om det 

har gett några effekter. Det som inom den närmsta tiden måste lösas inom nätverken är att 

utveckla en fungerande affärsmodell för redesign. Diskussionen om ekonomiska implikationers 

betydelse för skapandet affärsrelationer är något som även återfinns i forskning av Low (1997) 

och Granovetter (1985). Problemet med att redesign inte ännu har en fungerande affärsmodell har 

endast berörts i denna studie men är något som det skulle vara ett intressant ämne för vidare 
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forskning. Redesignade produkter verkar inte ha samma förutsättningar som nytillverkade 

produkter varför man skulle behöva finna ett lämpligt sätt att marknadsföra konceptet. Man skulle 

också behöva utreda de frågor som finns kring logistik i denna typ av samarbeten då det uppdagats 

problem med när företagens produktion inte är förlagd i regionen, hur material ska transporteras 

mellan de olika företagen och hur lagerhållning kan se ut.  
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Appendix I 

Definitioner 

 

Materialavfall 

Materialavfall är oanvänt material som ses som värdelöst eller oönskat i sitt nuvarande utförande. 

I studien används begreppet främst för spill och överskott vid produktion, restprodukter, defekta 

och överblivna material. 

 

Redesign 

I denna studie definieras redesign som återvinning eller återanvändning av materialavfall där man 

formger det på nytt och skapar en ny produkt. Det kan innebära att revidera utseende, funktion 

eller innehåll hos materialavfallet samt även att kombinera olika materialavfall med varandra. 
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Appendix II 

Intervjuguide 

 

Vad var er (organisationens) roll i Studio Re:design-projektet? 

 

Varför var ni (organisationen) intresserade att vara med i projektet? 

 

Hur blev du involverad i detta samarbete och när? 

 

Vad hade du att erbjuda projektet? 

 

 Vad hade ni (organisationen) att erbjuda projektet? 

 

Vad var din roll?  

 

Hur gick ditt arbete till rent praktiskt?  

 

Hur gick kommunikationen till mellan parterna inom projektet? 

 

Påverkades projektet av Västra Götalandsregionen och EUs inblandning? Hur? 

 

Upplevde du att denna typ av samarbete fungerade? 

 

Vad fungerade bra och vad fungerade dåligt? 

 

Finns det något man kan förbättra? 

 

Vad tror du är förutsättningarna för att liknande projekt ska fungera? 

 

Uppfattade du att det fanns någon problematik i projektet Studio Re:design?  

 

Har du något mer att lägga till som kan vara till vikt för att förstå hur Studio Re:design fungerade? 

 

 

Kompletterande frågor till de företag som intervjuades 

 

Vad gör ni annars med materialet?  
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Känns det som ett fungerande sätt att ge bort det? 

 

Hade ni några krav på Studio Re:design för att ni skulle vara med? 

 

Behövde ni hjälp med något? Behövde ni något stöd? 

 

Skulle ni kunna tänka er att gå in i ett liknande projekt igen?  

 

Skulle ni ha gjort något annorlunda i sådana fall? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


