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Abstract 
 

Many studies have been conducted of different types of business networks in recent years. 

Despite this, there is a lack of research concerning industry-transcending formal networks 

which are limited to a specific region. We have conducted a case study of Örebro Promotion, 

which is an industry-transcending network including over 500 members. Örebro is a medium-

sized city in the middle of Sweden. The purpose with our study is to create an understanding 

of why enterprises choose to be a part of the network and what they feel is the gain of their 

membership. This study is exploratory and should be viewed as the start of this much-needed 

field of research. The case study is based on observations of the activities of this network and 

others of similar character. We have interviewed a number of network facilitators, current 

members and members that have decided to leave the network during the last year. 

 

The study includes a literature review of general network research with a particular focus on 

research of different types of formal networks. Based on the literature review we have found 

seven factors that come as a result of being a member in a network. These factors are 

information/knowledge sharing, new business opportunities, a broadened network, regional 

development, lobbying, reduced costs and resource expenditure. Our study indicates that 

reduced costs, knowledge sharing and regional development cannot be viewed as important 

factors in Örebro Promotion. Instead our data shows that marketing and legitimacy are two 

factors that do have an impact. However, the most important factors for business enterprises 

in this type of networks differ depending on the characteristics of each enterprise. For small 

businesses new business opportunities was the single most important factor concerning why 

these actors choose to be members in this network. For larger enterprises lobbying, in the 

sense that Örebro Promotion creates an arena for meeting politicians, were seen as the most 

important factor. A broadened network was generally viewed as a reason for a membership. 

 

Concerning what the enterprises gain from their membership, information was something all 

respondents mentioned as the most concrete factor. The opportunity to market the company 

towards other businesses was also seen as an important factor. A majority felt that the 

membership in Örebro Promotion did not create new business opportunities to extent they 

were hoping for. Since our study is one of the first concerning this form of network, we 

believe that further research is needed. A start could be similar studies of networks with 

similar characteristics in Sweden. This would be important to find out if the factors that have 

been found to be important in Örebro Promotion could be applied to other networks. 

 

Keywords: Formal networks, regional business associations, networking 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Trots dagens högteknologiska kommunikationsmetoder spelar geografisk närhet fortfarande 

en viktig roll för företag. Liksom företag är beroende av sin omgivning för att vara 

framgångsrika på marknaden är även regioner beroende av sin omgivning för att skapa ett bra 

klimat för de lokala företagen (Olsson, 2002). Geografisk närhet underlättar utveckling av 

relationer och relationsutbyte, även om nyttan är beroende av vilken bransch ett företag tillhör 

(Lundberg, 2008). Den geografiska närheten kan dock vara svår att definiera, eftersom det 

inte är givet vad som ingår i begreppet och det är beroende av vilket perspektiv som används 

som utgångspunkt. Att ha en ”relativ” närhet till andra aktörer, alltså att företag ligger nära 

varandra i förhållande till andra företag, kan vara en god grund för affärsrelationer (Markgren, 

2001).  

 

Regionen har både i EU och i Sverige börjat anses som den geografiska nivå där nätverk och 

relationer för tillväxt, konkurrenskraft och utveckling byggs upp (von Bergmann-Winberg, 

2003). När EU i början av detta millennium satte upp målet att bli världens mest 

konkurrenskraftiga kunskapsekonomi var fokuseringen på regional utveckling en av de 

faktorer som lyftes fram för att uppnå målet. Satsningen på framförallt regionala kluster 

ansågs vara ett användbart verktyg för att skapa ekonomisk tillväxt (European Commission, 

2002). EU har satt upp speciella strukturfonder där man kan söka bidrag för olika typer av 

regionala företagssamarbeten (Engstrand & Sätre Åhlander, 2003, Izquierdo et al., 2008). 

Även i USA har myndigheterna betonat vikten av nätverkande och det har blivit en 

nyckelfaktor i flera staters utvecklingsprogram (Kingsley & Malecki, 2004). 

 

Den svenska staten förordar också nätverkande på regional nivå. Detta görs bland annat 

genom de statliga organen NUTEK
1
 och VINNOVA

2
 (Engstrand & Sätre Åhlander, 2003). I 

Sverige har regionförbunden i uppgift att lägga upp en strategi för hur utvecklingen ska fortgå 

i de enskilda regionerna. I planeringsdokumentet för Örebroregionen förordas samverkan och 

samarbete inom näringslivet (Regionförbundet Örebro, 2010) I tillväxtprogrammet för 

näringslivet framhävs även företagsnätverk och företagsfrämjande aktörer som viktiga för 

utvecklingen i regionen (Regionförbundet Örebro, 2008). 

 

På senare år har fokus även börjat riktas mot samverkan mellan näringslivet och andra 

aktörer. Benämningen Triple-Helix används ofta för samarbete mellan näringslivet, 

myndigheter och akademiska institutioner. Denna samverkan anses vara viktig i dagens 

kunskapsekonomi (Ylinenpää & Strömbäck, 2003). Nätverk och nätverkande förekommer 

alltså i en rad olika syften. Det finns forskning som fokuserar på kunskapsöverföring och 

innovation (Peng et al. (2008), 2008), vilken påverkan nätverk har för småföretagare (Davis et 

al., 2006, Gilmore et al., 2006, Bennett & Ramsden, 2007), för aktörer inom en viss bransch 

(Lake & Erwee, 2005, Perry, 2009), för utveckling av entreprenöriell anda (Skoglund, 2003, 

De Carolis et al., 2009), för regional utveckling (von Bergmann-Winberg, 2003, Izquierdo et 

al., 2008), och för virtuella nätverk (Mason et al., 2008) för att nämna några exempel. 

                                                 
1
 NUTEK var en myndighet som arbetade med näringslivsutveckling och regional tillväxt. Den har numera 

upphört och dess verksamhet har övertagits av Tillväxtverket. 
2
 VINNOVA är en myndighet som arbetar med utveckling av effektiva innovationssystem. 



 2 

 

Vikten av samarbete inom näringslivet har belysts sedan mycket lång tid tillbaka (Rockefeller, 

1921). I fronten för (framförallt) forskningen i Norden står forskarna inom den så kallade 

IMP-gruppen (vad som även brukar benämnas Uppsala-skolan). Det som till stor del ligger i 

fokus bland dessa är att alla företag ingår i nätverk, oavsett om detta har valts självmant eller 

inte (Ford et al., 2008). På så sätt blir relationerna till andra aktörer av avgörande betydelse 

för alla företag. Följaktligen påverkar hur relationen till en aktör fortlöper även hur relationen 

till en annan aktör ser ut. På detta vis kan alltså relationerna med andra aktörer vara både 

hämmande och utvecklande för ett företag. Inom IMP-gruppens forskning fokuseras även 

mycket kring bindningar mellan aktörer. Begreppet aktörer innefattar företaget i sig, som en 

aktör, men även individer inom företaget, som enskilda aktörer. På så sätt innefattas även 

sociala faktorers inverkan på relationerna mellan företag. De personliga relationerna mellan 

individuella aktörer påverkar företagens relationer i sin helhet (Anderson et al., 1994). I 

enlighet med denna diskussion blir det svårare att dra gränsen för vad som ingår i ett företag 

eftersom det inflytande företaget har externt blir internaliserat och det inflytande som 

företaget har internt blir externaliserat (Johannisson, 1994). 

 

När regional samverkan och nätverkande diskuteras ligger det nära till hands att komma in på 

fenomenet kluster. Den som uppmärksammade klusterverksamhet i näringslivet var Michal E. 

Porter (Porter, 1990). En skillnad mellan kluster och IMP-gruppens definition av nätverk är 

att den geografiska närheten har betydelse för utvecklingen av kluster (Lundberg, 2008). Den 

geografiska avgränsningen i ett kluster dras efter hur långt aktörer är villiga att transportera 

sig för att få personlig kontakt. Historik är ofta av stor betydelse när kluster växer fram 

(Wigren, 2003). Framväxten bygger ofta på tidigare starka relationer mellan aktörer 

(Rosenfeld, 2005). Till skillnad från nätverkande genom intresseorganisation är det svårare att 

dra gränsen för vilka aktörer som ingår i ett kluster (Lundberg, 2008).  

 

Inom forskningen anses det särskilt viktigt för mindre företag, SME:s
3
, att vara medlem i 

nätverk (Bennett & Ramsden, 2009, Davis, 2006, Hanna & Walsh, 2008, Mason et al., 2008). 

Av denna anledning lägger myndigheter, både på nationell och på lokal nivå, ner stora 

resurser på att skapa förutsättningar för att dessa företag ska kunna vara delaktiga i nätverk. 

Resurser läggs därför på att, förutom att skapa nya, även underbygga och underhålla befintliga 

nätverk (Kingsley & Malecki, 2004). Mindre företags motiv för att vara medlem i ett nätverk 

tenderar också att skilja sig åt jämfört med större företag (MacGregor, 2004). I dessa företag 

är det ofta ägaren eller VD som är huvudansvarig för nätverkandet (Gilmore et al., 2006). Det 

finns ett stort antal olika nätverk för alla sorters företag. I Sverige finns det flera tusen 

utvecklingsgrupper som arbetar för samverkan mellan olika företag och andra aktörer (von 

Bergmann-Winberg, 2003, Forsberg et al., 2002). 

 

Nätverk i organiserad form är vanligt förekommande. I dessa krävs det att företag införskaffar 

ett mer formellt medlemskap. Det finns nätverk som inte fokuserar på att medlemmarna ska 

ha en gemensam nämnare och även de som förordar att medlemsföretagen ska vara av en 

specifik typ. Denna typ av organisationer kan ha olika utgångspunkter. Ett alternativ är 

branschorganisationer, där medlemmarna ingår i en given bransch. Att ge stöd till startande av 

företagarorganisationer kan också vara ett sätt för myndigheter att arbeta för att skapa regional 

utveckling (Izquierdo et al., 2008). Ett svenskt exempel på en branschorganisation är 

Telecom-city i Karlskrona som är ett nätverk för IT- och kommunikationsorienterade företag 

(Engstrand & Sätre Åhlander, 2003). En annan form av nätverk är det vi väljer att benämna 

                                                 
3
 SME är en förkortning som står för Small-Medium Enterprises 
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regionala företagarföreningar. I denna nätverksform är det en given geografisk region som är 

medlemmarnas gemensamma nämnare. En anledning till att regionala företagarföreningar 

finns är för att skapa arbetstillfällen och därigenom ökad inflyttning i regionen (von 

Bergmann-Winberg, 2003). En annan anledning till att denna form av nätverk uppkommer är 

att skapa nya affärer genom att utöka företagens kontaktnät (Kingsley & Malecki, 2004). 

 

Oavsett i vilken skepnad nätverket yttrar sig går det att skilja mellan om det är näringslivet 

eller staten som är initiativtagare till uppkomsten av nätverket. I vissa fall kan det vara så att 

en myndighet har varit med och startat nätverket, exempelvis Telecom-city (Engstrand & 

Sätre Åhlander, 2003). I andra fall kan det vara så att myndigheterna går in med stöd i 

befintliga nätverk (Wigren, 2003). Ytterligare en variant är att näringslivet startar samt helt 

och hållet underhåller och stödjer nätverket. Exempel på denna nätverksform i Sverige är 

Odenskog i Östersund (Engstrand & Sätre Åhlander, 2003, Westlund & Nilsson, 2003) och 

Drivknuten i Jämtland (Lithander, 2003). Vid större regionala utvecklingsbehov, exempelvis 

när en större industri läggs ner, räcker det oftast inte med insatser från enbart myndighetshåll 

eller näringslivet utan det krävs att myndigheterna går in med ekonomiskt stöd till olika 

samarbetsprojekt i näringslivet (Mount & Mulc, 2007).  

 

En anledning för myndigheter att antingen starta eller stödja organiserade nätverk är att det 

råder en konkurrenssituation mellan regioner. Detta kan därmed vara ett sätt att öka den egna 

regionens konkurrenskraft. En benämning på detta är Regionala Strategiska Nätverk vilka ofta 

har ett tidsbegränsat stöd och där målet är att organisationerna ska bli självförsörjande samt 

att relationerna mellan medlemmarna ska utvecklas (Lundberg, 2008). I forskning kring 

organiserade nätverk framhävs ofta vikten av samordnarens roll
4
 (Kingsley & Malecki, 2004, 

Lundberg, 2008). Detta är en person som utses och ansvarar för nätverkets aktiviteter och 

utveckling (Hanna & Walsh, 2008).  

1.2 Problemdiskussion 

 

Precis som framgår i en stor del av forskningen kring ämnet anses nätverk och samverkan 

mellan företag vara viktigt för att regional utveckling ska kunna uppstå och frodas (Lundberg, 

2008, Lithander, 2003, Engstrand & Sätre Åhlander, 2003, Mount & Mulc, 2007). Det ligger 

därmed också i myndigheternas intresse att på bästa sätt skapa en arena där företag kan mötas 

och nätverka. Denna arena kan också skapas på initiativ av näringslivet, utan myndigheters 

inblandning. Det kan därmed vara till fördel för de aktörer som skapar och/eller leder 

nätverket att ha en grundlig förståelse för vad som driver företagen att gå med i dessa nätverk. 

 

I Sverige idag finns det en mängd olika nätverksorganisationer. I denna uppsats tittar vi 

närmare på Örebro Promotion
5
. Denna typ av organiserade nätverk baseras på samverkan 

mellan företag inom ett givet geografiskt område. Medlemmarna kommer också från olika 

branscher. Vi väljer att benämna nätverksformen regionala företagarföreningar. ÖP har 

funnits i över 20 år och är starkt förankrade i regionens näringsliv. Ett exempel på vilket 

inflytande ÖP har är att de har varit delaktiga i utformningen av den Regionala 

                                                 
4
 Beroende på vem som skriver, benämns samordnaren på olika sätt i den engelskspråkiga forskningen. Exempel 

på de vanligaste benämningarna är hub, facilitator samt network broker. Samordnaren behöver inte vara en 

person, utan kan även bestå av en grupp. Samordnarens viktigaste uppgift är att skapa en bra miljö för 

samverkan mellan aktörerna i ett nätverk (Andrésen & Roxenhall, 2006). Rollen som samordnare återfinns i ett 

antal olika former av nätverk, exempelvis företagarföreningar och regionala strategiska nätverk.  
5
 Örebro Promotion nämns väldigt frekvent i denna uppsats. Därför väljer vi att i de allra flesta fall förkorta 

Örebro Promotion med ÖP. 
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Utvecklingsstrategin (RUS) i området (Nelander, 2010). Att medlemsantalet har legat stadigt 

över 500 under de senaste tio åren (Löfgren, 2010) förstärker också bilden av att ÖP har 

lyckats skapa sig en viktig roll bland Örebroregionens företag och kan ses som ett 

framgångsrikt exempel på en regional företagarförening. Liknande föreningar finns i flera 

andra regioner i Sverige, till exempel Möckelnföretagen i Karlskogaregionen. 

Undersökningen i denna uppsats inriktar sig främst på denna typ av nätverksorganisationer. I 

litteraturgenomgången kommer en tydligare definition av olika typer av 

nätverksorganisationer att göras. 

 

Forskningen är mycket omfattande inom flera av de närliggande områdena till detta ämne. 

Forskning som behandlar kluster har varit omfattande de senaste 20 åren (se exempelvis 

Porter, 1990 & 1998, Rosenfeld, 2005, Steiner & Ploder, 2008). Det finns en hel del likheter 

mellan kluster och regionala företagarföreningar. Utöver det grundläggande fokus - 

samverkan mellan företag - är vikten av geografisk närhet gemensam. Det finns också en rad 

tydliga skillnader mellan kluster och regionala företagarföreningar. En skillnad är att kluster 

skapas ”naturligt” över tid medan regionala företagarföreningar skapas på initiativ av någon 

aktör (Lundberg, 2008). Det finns exempel inom forskningen där det hävdas att kluster inte 

kan uppkomma som en följd av politiska beslut (Ylinenpää & Strömbäck, 2003). En annan 

skillnad är att det inte krävs något formellt medlemskap för att vara med i ett kluster, vilket 

det gör i ett formellt nätverk (Rosenfeld, 2005). Ytterligare en aspekt är att kluster är 

självorganiserade till skillnad från formella nätverk, där det ofta utses en samordnare för att 

sköta organiseringen (Lundberg, 2008). 

 

Forskningen kring nätverk har hamnat i fokus på senare år, speciellt i Sverige med tanke på 

Uppsalaskolans inflytande inom området (se exempelvis Ford et al., 2008, Prenkert, 2007, 

Lundberg, 2008). Nätverksteorin och regionala företagarföreningar har vissa grundläggande 

aspekter gemensamt, exempelvis den avgörande betydelsen av relationer. Dock skiljer sig de 

båda synsätten åt genom att teorierna kring affärsnätverk inte fokuserar på de geografiska 

aspekterna. Dessutom har regionala företagarföreningar tydliga gränser till skillnad från 

teorierna kring affärsnätverk som handlar mer om att företag är beroende av andra aktörer 

oavsett om det är självvalt eller inte (Lundberg, 2008 & Hallén et al. 2009).  

 

Under senare år har det i Sverige forskats en hel del om det som kallas Regionala Strategiska 

Nätverk, RSN (Lundberg, 2008, Hallén et al. 2009, Andrésen & Roxenhall, 2006). RSN har 

flera grundläggande likheter med regionala företagarföreningar. Det som är signifikant för 

RSN är att det finns uttalade mål som ska uppnås, att det är uppenbart vilka som ingår i dem 

eftersom företagen ansöker om medlemskap samt att de styrs av en samordnare (Hallén et al., 

2009). Det finns även vissa tydliga skillnader mellan RSN och regionala företagarföreningar. 

Den mest framstående skillnaden är att RSN alltid är finansierade av myndigheter och 

dessutom är tidsbegränsade. Det bör betonas att även om RSN är finansierade av 

myndigheter, kan initiativet fortfarande komma från näringslivet (Lundberg, 2008). Det bör 

även noteras att regionala företagarföreningar också delvis kan finansieras av myndigheter. 

Exempelvis får Örebro Promotion stöd från kommunen medan Möckelnföretagen helt 

finansieras utan myndighetsstöd. 

 

Forskning om nätverk och frågor som berör området är någonting som efterfrågas av flertalet 

framträdande forskare. Exempelvis Rosenfeld (1996) påpekar i sin studie att ett problem är att 

forskningen kring nätverk är alltför spretig. För att kunna få ett övergripande perspektiv 

menar han därför att begreppet nätverk och dess olika underkategorier bör redas ut. En annan 

fråga som han anser vara viktig är vad de olika aktörerna tjänar på att vara med i formella 
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nätverk. Författaren visar på att det råder en brist av studier som behandlar utkomsten av 

medlemskap i organiserade nätverk. Under senare år har även Peng et al. (2008) kommit fram 

till att forskning om nätverk är behövlig. Författarna framhäver framförallt att nätverkets 

påverkan på medlemmarna över längre tid måste belysas. Utöver denna aspekt menar de 

också att det är positivt om nätverk med olika förutsättningar undersöks för att se hur vilka 

generella antaganden som kan göras. 

 

Det finns andra forskare som har varit inne på samma tema som Peng et al. (2008). Barringer 

& Harrison (2000) efterfrågar mer forskning om formella nätverks uppbyggnad och 

utformning. Författarna menar att det skulle berika förståelsen kring vad som gör att ett 

nätverk blir framgångsrikt och tvärtom. En kunskap som skulle vara betydelsefull för både 

praktiker och den akademiska världen. Bennett & Ramsden (2007) å sin sida begär att 

forskningsfältet breddas med utgångspunkt i hur SME:s använder sig av olika former för 

samverkan, till exempel formella nätverk och branschorganisationer. Den fråga som, enligt 

författarna, bör lyftas fram är skillnader i hur företag använder sig av dessa organisationer. 

 

Lundberg (2008) menar att forskningen inom RSN är begränsad. Dock upplever vi att 

forskningen kring regionala företagarföreningar i stil med Örebro Promotion är än mer 

begränsad. Det finns inga djupgående studier av hur denna typ av nätverk fungerar eller varför 

företag väljer att vara med. Den här sortens företagarföreningar finns i de flesta svenska städer 

och många företag, och även andra organisationer, väljer att vara med
6
. Detta gör att dessa 

företagarföreningar spelar en viss roll för svenska företag och det är därför av intresse att 

undersöka dem djupare. Forskningen kring andra typer av formella nätverk är betydligt mer 

utvecklad (Rosenfeld, 1996). Vi menar därför att det också kan vara av intresse att göra en 

jämförelse mellan denna forskning och regionala företagarföreningar. Vår teoretiska 

referensram kommer därför att byggas upp av tidigare forskning kring andra formella nätverk 

som exempelvis RSN och branschorganisationer. 

 

Förutom de rent akademiska luckorna i detta ämne finns det även ett intresse från näringslivet 

och de som leder nätverken av att veta anledningarna till varför företag väljer att vara med i 

regionala företagarföreningar. I praktiken kan Örebro Promotion och liknande nätverk ha 

användning för vetskapen om vad i medlemskapet deras medlemmar värderar och varför 

företag väljer att vara med. Vår studie kan därför användas som en grund för hur framförallt 

Örebro Promotion, men även andra regionala företagarföreningar, utformar sin verksamhet.  

1.3 Problem och syfte 

 

Diskussionen ovan leder oss in på följande frågeställningar: 

 

 Varför väljer företag att gå med i regionala företagarföreningar? 

 Vad upplever företagen att de får ut av sitt medlemskap? 

 

Syftet är att skapa en förståelse för vilken roll regionala företagarföreningar har för 

medlemmarna samt vilka anledningar företag har att vara med i denna typ av nätverk. För att 

skapa denna förståelse kommer vi genomföra en explorativ studie av nätverket Örebro 

Promotion. I studien inkluderas både nuvarande medlemmar och medlemmar som har valt att 

lämna föreningen. Detta görs för att få en bredare bild av medlemmarnas syn på nätverket. 

                                                 
6
 Ett exempel för att illustrera detta. Om man på www.google.se söker på företagarföreningar finns det länkar till 

ett antal sådana runt om i landet. 
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För att kunna sätta in Örebro Promotion i sitt sammanhang, regionalt sett, kommer även andra 

nätverk i regionen att inkluderas i studien. Vi kommer att bygga upp den teoretiska 

referensramen utifrån forskning som behandlar fördelar och nackdelar med att vara medlem i 

olika former av nätverk. Därefter kommer vi att jämföra de fördelar och nackdelar som 

framkommit i forskningen med vad företagen upplever som konsekvens av medlemskap i 

regionala företagarföreningar. Eftersom det är en explorativ studie är en del av syftet även att 

studien ska leda fram till ytterligare frågeställningar angående detta fenomen.  

1.4 Beskrivning av studieobjekt 

 

Eftersom vi studerar Örebro Promotion som är ett nätverk av flera i Örebroregionen, kommer 

vi här att göra en kort beskrivning av de nätverk som nämns i intervjuerna, detta för att 

läsaren ska få en uppfattning om hur de olika nätverken är uppbyggda. Vi anser att detta är en 

förutsättning för att läsaren ska kunna följa med i det empiriska materialet. De nätverk som 

beskrivs är utöver Örebro Promotion även Företagarna, Möckelnföretagen, BNI samt 

Handelskammaren.  

1.4.1 Örebro Promotion 

 

Örebro Promotion är en förening med över 500 medlemmar som bildades på 1980-talet. 

Bland dessa finns både företag, offentliga förvaltningar och föreningar. Föreningen arbetar 

med att förbättra kontakter och samarbeten företagare emellan men också med kontakterna 

mellan näringslivet och den offentliga sektorn. De arbetar även med att skapa arenor där 

medlemmarna kan träffas. Genom detta ska medlemmarna få ett ökat kontaktnät som ska ge 

affärsnytta och fungera som en kanal för informationsutbyte. Utvecklingen av regionen är 

också en fråga som föreningen arbetar med. Föreningen har även ett dotterbolag (Örebro 

Kompaniet) tillsammans med Örebro Kommun där den externa marknadsföringen av staden 

bedrivs (www.orebropromotion.se). 

 

Genom medlemskapet ges möjlighet att besöka olika evenemang och aktiviteter som ordnas 

av Örebro Promotion och dess samarbetspartners. Det ges också tillgång till ett 

medlemsregister med kontaktuppgifter samt möjlighet till gratis marknadsföring på Örebro 

Promotions hemsida (www.orebropromotion.se). Inom föreningen finns ett antal grennätverk. 

Q-net riktar sig till de kvinnliga medlemmarna. Young Promotion är för medlemmar som är 

under 40 år. I gruppen Internationella Entreprenörers Nätverk samlas medlemmar som är 

födda i andra länder. Denna grupp arbetar även för att fler personer med invandrarbakgrund 

ska kunna rekryteras till Örebro Promotion. Föreningen har även en industrigrupp som samlar 

de största företagen i nätverket. I denna grupp diskuteras främst frågor kring infrastruktur och 

liknande. Det finns även en specifik IT-grupp där många av regionens IT-företag är samlade. 

Ideell arena riktar sig till ideella föreningar, främst idrottsföreningar. Tidigare fanns också en 

grupp för småföretagare men den är numera vilande. (Forssell, 2010) 

 

De huvudsakliga aktiviteterna som ordnas är Promotionmorgon, Promotionbåten och Örebro 

Enterprise Open. Den förstnämnda av dessa aktiviteter hålls en gång i månaden. De andra två 

aktiviteterna hålls en gång per år. Promotionmorgon arrangeras en fredagsmorgon i slutet av 

varje månad. Det erbjuds frukost för deltagarna som sedan följs av ett program med en utsatt 

tid på en och en halv timme. Medlemmar i Örebro Promotion har möjlighet att marknadsföra 

sig på dessa möten, antingen genom att ge ut reklamblad i den påse som ges till alla deltagare 

eller genom reklamfilm som visas under mötet.  Ungefär 250-300 personer besöker denna 

aktivitet varje gång. Promotionbåten är ett event som är uppdelat i två delar. Först anordnas en 
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mässa, som kallas Kontakttorget, där medlemmar får en plats att visa upp sin verksamhet. 

Därefter åker alla som har köpt en andel, vilket ger ett antal platser, på en kryssning. Det finns 

även en medlemstidning, Örepro som ges ut i samarbete med Handelskammaren och 

Möckelnföretagen (www.orebropromotion.se). 

 

Under de senaste åren har Örebro Promotion haft ett djupare samarbete med 

Handelskammaren Mälardalen och Möckelnföretagen: Tre Nätverk. Detta samarbete ligger 

bland annat till grund för arrangemanget med Promotionbåten. Under de närmaste åren 

planeras en full sammanslagning mellan Örebro Promotion och Handelskammaren 

Mälardalen. Det finns även en möjlighet att Möckelnföretagen kommer att ingå i denna 

sammanslagning (Forssell, 2010). Däremot kommer Möckelnföretagen troligtvis inte att vara 

med ifrån början (Lundh, 2010). 

1.4.2 Övriga nätverk 

 

Möckelnföretagen är en företagarförening i Karlskogaområdet. De arbetar för att utveckla 

näringslivet i regionen samt att främja samverkan mellan regionens företag. Medlemmarna 

erbjuds även ett antal rabatter på bland annat försäkringar. Föreningen anordnar en rad olika 

aktiviteter och mässor för medlemmarna. Vissa anordnas i samarbete med andra 

organisationer som exempelvis Företagarna (www.mockelnforetagen.se). Föreningen har 

drygt 260 medlemmar och den har funnits i över 30 år. Medlemmarna står för drygt 90 

procent av omsättningen i Karlskogaregionen. Föreningen är branschöverskridande men en 

klar majoritet av medlemmarna är industriföretag. Det finns inga undergrupper inom 

nätverket (Lundh, 2010). 

 

Handelskammaren Mälardalen riktar sig främst mot företag med exportverksamhet. 

Handelskamrar finns i de flesta länder i världen och dessa samarbetar för att underlätta handel 

mellan länder och regioner. Det är en privat näringslivsorganisation, som har ett antal 

undernätverk för olika typer av företag. Medlemmarna erbjuds också seminarier och 

utbildningar. En annan viktig del är utbudet av information, främst inom exportfrågor. Det 

gäller bland annat juridiska aspekter. Organisationen jobbar också med regionalpolitiska 

frågor (www.handelskammarenmalardalen.se). 

 

Företagarna är en nationell organisation som arbetar för att skapa bättre förutsättningar för att 

starta och driva företag. Nätverket arbetar främst med lobbyverksamhet mot myndigheter för 

att få till en mer företagarvänlig politik. Medlemmarna erbjuds även en del rabatter och även 

juridisk rådgivning. Organisationen har olika lokala kontor som i sin tur anordnar aktiviteter 

(www.foretagarna.se). Totalt har organisationen över 70000 medlemmar, varav 1100 finns i 

Örebroregionen. Organisationen är branschöverskridande men riktas främst mot småföretag 

(under 50 anställda). Lokalt i Örebro anordnas olika aktiviteter för medlemmarna. Bland 

annat anordnas frukostmöten en gång i månaden (Bäck, 2010). 

 

BNI (Business Network International) är en nätverksorganisation som arbetar genom en 

uppdelning i smågrupper. Grupperna består av mellan 20 och 40 företag där idén är att skapa 

kontakter och affärer mellan varandra. Inga konkurrerade företag får finnas i samma grupp. 

Genom att hjälpa varandra ska det skapas vägar in i företag via personliga rekommendationer. 

Hur mycket affärer som genereras genom nätverket mäts också. Medlemmarna har även 

möjlighet att bjuda in gäster som de tror kan vara till nytta. Det finns inga begränsningar vad 

gäller bransch eller inriktning på verksamheten. Grupperna möts regelbundet en gång i 

veckan. I Örebroområdet finns det fyra BNI-grupper (www.bni.nu). 
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2. Teoretisk referensram 
 

 

I detta avsnitt kommer vi först att ge en kortare beskrivning av ett antal teorier som finns 

allmänt om nätverk för att skapa en grundläggande översiktsbild över hur de regionala 

företagarföreningarna är uppbyggda. Vidare kommer vi att, genom en tabell, visa hur 

regionala företagarföreningar skiljer sig från andra företagsnätverk. Avslutningsvis kommer 

vi att titta närmare på de fördelar och nackdelar som tidigare forskning har visat kan uppnås 

genom medlemskap i olika typer av företagsnätverk. Detta görs för att vi i analysen ska kunna 

göra en jämförelse med forskningen kring andra typer av företagsnätverk med de data som vi 

kommer att samla in om regionala företagarföreningar. I samband med fördelar och nackdelar 

kommer vi även att ta upp de förutsättningar som krävs och den problematik som kan uppstå 

via medlemskap i nätverk. 

2.1 Affärsnätverk och regionala företagarföreningar 

 

Det finns många olika teorier som försöker förklara nätverksfenomenet. Exempel på dessa är 

Granovetters (1973) teorier kring betydelsen av starka och svaga kopplingar mellan aktörer. 

Han menar att svaga relationer ofta kan vara lika viktiga om inte viktigare än starka relationer 

i ett företags nätverk. Porters (1990) teorier å andra sidan grundar sig mer på de strukturella 

förutsättningar som krävs för att klusternätverk ska bildas. Genom detta försöker han sedan 

förklara varför olika kluster har varit framgångsrika och hur de har byggts upp. Parker (2004) 

baserar sina teorier på hur individers personliga nätverk påverkar hur företags affärsrelationer 

formas. Han menar att en individs samtliga relationer, även privata, påverkar hur personen 

sedan agerar och bemöts i sin yrkesroll, vilket i sin tur påverkar företagets affärsrelationer. 

Den Uppsalabaserade IMP-gruppen har utvecklat sina teorier kring hur företag påverkas av 

och påverkar sin omgivning. Deras ARA-modell ger enligt vår mening en bra grund för att 

förklara hur affärsnätverk är uppbyggda. 

 

För att skapa en förståelse för hur regionala företagarföreningar är uppbyggda och hur de 

passar in i ett företags övergripande nätverk kommer vi därför att använda oss av ARA-

modellen. Denna modell används även av Andrésen & Roxenhall (2006) i sitt försök att bättre 

förstå regionala strategiska nätverk (RSN). ARA står för Aktörer, Resurser och Aktiviteter. 

Modellen visar på hur de dessa tre binds/kopplas/länkas samman med varandra. 

Aktörsbindningar handlar huvudsakligen om de relationer som personer har till varandra. 

Resurskopplingar innebär att två aktörer slår samman sina resurser för att kunna nå upp till 

nivåer som de enskilt inte skulle kunna uppnå. Aktivitetslänkar handlar om att två aktörer 

sammanför sina aktiviteter. Dessa aktiviteter kan exempelvis vara i form av produktion, 

administration eller logistik (Ford et al., 2008). 

 

Aktörsbindningar är det grundläggande i modellen för att en relation ska kunna utvecklas 

ytterligare i form av aktivitetslänkar eller resurskopplingar. I ett nätverk är följaktligen 

aktörsbindningar grundläggande för att samarbetet ska kunna gå vidare, eftersom det är där 

tillit byggs upp (Ford et al., 2008). Lundberg (2008) tar även hon upp att interaktion sker 

inledningsvis på personlig nivå i regionala strategiska nätverk. Det grundläggande syftet när 

en regional företagarförening startas är att skapa en mötesplats för medlemmarna. Med ARA-

modellen som utgångspunkt kan det ses som att detta är till för att knyta aktörsbindningar. 

Starkare aktörsbindningar kan därefter leda till att resurskopplingar och aktivitetslänkar 
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uppstår. 

 

Andrésen & Roxenhall (2006) använder sig av ARA-modellen för att titta på hur regionala 

strategiska nätverk är uppbyggda. Eftersom RSN har flera likheter med regionala 

företagarföreningar anser vi att det är lämpligt att ta upp de aspekter som dessa författare 

belyser. I ett RSN fokuseras det på kommunikation och formella samt informella möten i 

utformningen av aktiviteterna. Syftet med detta är att skapa grund för interaktion och 

relationer som i sin tur ska kunna leda till nya affärsmöjligheter. Resurskopplingarna i RSN 

handlar framförallt att kombinera heterogena resurser vilket kan leda till ökad kunskap och 

utveckling för respektive aktörer (Andrésen & Roxenhall, 2006). Även i regionala 

företagarföreningar är gemensamma aktiviteter en viktig del av arbetet. Både i RSN och i 

regionala företagarföreningar har samordnaren en viktig roll. En av de viktigaste uppgifterna 

för samordnaren är, enligt Andrésen & Roxenhall (2006), att hitta möjliga aktörsbindningar, 

resurskopplingar och aktivitetslänkar mellan medlemmarna i ett nätverk.  

 

Teorierna kring affärsnätverk fungerar bra för att beskriva de grundläggande relationer inom 

organiserade nätverk men det bör påpekas att det finns klara skillnader mellan organiserade 

nätverk och affärsnätverk i IMP-gruppens bemärkelse. Affärsnätverksteorierna grundas i att 

alla företag ingår naturligt i nätverk, det är alltså ingenting som är valbart. Dessutom har inte 

nätverket någon egentlig begränsning, förutom ur en analytisk synvinkel.  Det finns aktörer 

och länkar inom nätverket som de enskilda företagen inte känner till (Prenkert, 2007). I 

regionala företagarföreningar är uppdelningen mellan vilka som är medlemmar och vilka som 

inte är medlemmar tydlig. Ur affärsnätverkssynpunkt blir nätverket i sig och medlemmarna 

som företaget interagerar med enskilda aktörer i det totala nätverket.  

2.2 Regionala företagarföreningars plats på kartan 

 

För att tydliggöra skillnaderna mellan regionala företagarföreningar och liknande 

nätverkskonstellationer kommer vi att placera in dem i relation till varandra. Detta baseras på 

Hallén et al. (2009) och Lundbergs (2008) forskning kring regionala strategiska nätverk. För 

att visa på sambandet mellan affärsnätverk, kluster, strategiska allianser och regionala 

strategiska nätverk använder sig Hallén et al. (2009) av modellen nedan. 
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Som modellen visar är affärsnätverket som företaget befinner sig i övergripande för dess 

omvärld. Att ingå i en strategisk allians, kluster alternativt industriellt distrikt eller regionalt 

strategiskt nätverk innebär mer specifika delar av det totala nätverket. Den mest framstående 

likheten för alla fyra typerna är samverkan mellan företag. Det som är gemensamt mellan 

kluster och regionalt strategiskt nätverk är den geografiska aspekten, som det inte finns fokus 

på i de två andra typerna. Likheten mellan affärsnätverk och kluster är tidsaspekten, eftersom 

det inom båda dessa typer fokuseras på ett längre tidsperspektiv. Strategiska allianser och 

regionala strategiska nätverk har följaktligen gemensamt att de är tidsbegränsade (Hallén et 

al., 2009). 

 

I fråga om antalet medlemmar skiljer sig alla formerna från varandra. Den form som 

vanligtvis har minst antal medlemmar är strategiska allianser där det oftast endast finns ett 

fåtal. Närmast i storleksordningen är regionala strategiska nätverk där antalet kan variera 

mellan ett tiotal upp till något hundratal. Vanligtvis är det ungefär 15-30 medlemmar i denna 

typ. I ett kluster är medlemmarna oftast många i antal. Variationen mellan hur många är dock 

stor. Affärsnätverk kan däremot ha i princip obegränsat med medlemmar (Hallén et al., 2009). 

 

En annan aspekt där de olika formerna skiljer sig åt är den avgörande drivkraft som 

legitimerar deras respektive existens. I affärsnätverk är det resursutbytet i relationerna som 

ligger bakom. Detta skiljer sig markant från kluster där den regionala närheten är 

grundläggande. Regionala strategiska nätverk har vissa drag gemensamt med kluster i denna 

fråga. Drivkraften bakom RSN är nämligen regionens industristruktur och utvecklingsplaner. 

Drivkraften bakom strategiska allianser är medlemföretagens strategiska och explicita mål, 

vilket även det har gemensamma drag med RSN (Hallén et al., 2009). 

 

När det gäller hur de olika formerna av nätverk är organiserade finns det främst likheter 

mellan regionala strategiska nätverk och strategiska allianser. I bägge dessa finns det formella 

avtal mellan alla aktörer som ligger till grund för vilka som ingår. I strategiska allianser 

utformas detta som kontrakt där det framgår vad respektive part förväntas bidra med. I 

regionala strategiska nätverk handlar det formella avtalet mer om vilka som är medlemmar i 

Affärsnätverk begränsat av ett 
företags horisont 

Strategisk 
Allians 

Kluster/industriellt 
distrikt 

Regionalt 
strategiskt nätverk 

Figur 1: Relationen mellan fyra typer av företagssamverkan 

Källa: Hallén et al. (2009) 
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nätverket. Båda dessa typer använder sig av någon form av samordnare som har ett större 

ansvar. I RSN är detta oftast en neutral person som innehar denna position till skillnad från i 

strategiska allianser där samordnaren oftast utgörs av ett ledande företag. Affärsnätverk och 

kluster är mer lika varandra eftersom det där inte finns något formellt avtal om samarbete 

mellan de olika aktörerna. I kluster grundas samarbetet framförallt på en gemensam kultur 

(Lundberg, 2008). Andra menar att kluster inte bör förklaras helt med kulturell homogenitet, 

utan snarare professionell och kompetensmässig närhet (Hallén et al., 2008). Affärsnätverk 

och kluster är alltså mer självorganiserade eftersom det inte finns någon utsedd samordnare 

(Lundberg, 2008). Kluster kan dock ha processledare i utvecklingsfasen med uppgift att driva 

utvecklingen och motivera inblandade aktörer (Ffowcs-Williams, 2004) 

 

För att få en rikare jämförelse med andra former av nätverk har vi i nedanstående tabell, 

utöver de fyra formerna för företagssamverkan som Hallén inkluderar, även valt att inkludera 

branschorganisationer. Branschorganisationer har oftast som drivkraft att skapa så bra 

förutsättningar som möjligt för branschen och företagen inom densamma. Genom att gå 

samman kan förhandlingspositionen, framförallt gentemot myndigheter, förbättras (Bennett & 

Ramsden, 2007). En annan viktig aspekt är att samla in nödvändig information inom 

branschen för att sedan distribuera denna till medlemmarna. En majoritet av de 

branschorganisationer som finns i Sverige har huvudsakligen ingen lokal fokusering, dock 

finns det undantag där branschorganisationer styrs och verkar på regional och/eller lokal nivå. 

Antalet medlemmar varierar stort i branschorganisationer i Sverige. Det finns ett flertal som 

inte har fler än 25 medlemmar samtidigt som det finns över 20 branschorganisationer med fler 

än 1000 medlemmar (Ingemarsson & Näslund, 2008). Branschorganisationer har inte någon 

förbestämd tidsbegränsning och precis som i RSN består det formella avtalet av att företag 

ansöker om medlemskap. Avgränsningen för medlemskap blir naturligtvis att tillhöra 

branschen i fråga. Branschorganisationer leds i de allra flesta fall av en fristående part. Ibland 

sköts ledningen helt av denna aktör och i vissa fall tar medlemmarna en mer aktiv del i 

verksamheten (Perry, 2009). 
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Variabel 

 

Nätverkstyp 

Geo-

grafisk 

närhet 

Tids-

begräns-

ning 

Storlek Bakom-

liggande 

drivkraft 

Formellt/ 

informellt 

Samordnare/ 

Ingen 

samordnare 

Regionala 

Strategiska 

Nätverk 

Ja Ja Upp till ett 

hundratal 

Regional 

utveckling 

Formellt 

genom 

medlemskap 

Ja, oftast 

oberoende aktör 

 

Kluster 

 

Ja Nej Många, 

varierar 

dock 

Geografisk 

närhet 

Informellt Nej, ingen 

övergripande 

samordnare 

 

Affärsnätverk 

 

Nej Nej I princip 

obegränsat 

Resursutbyte i 

relationerna 

Informellt Nej 

Strategiska 

Allianser 

 

Nej Ja Ett fåtal Strategi och 

explicita mål 

Formellt 

genom 

kontrakt 

Ja, oftast lett av ett 

företag 

Bransch-

organisationer 

 

Nej, med 

vissa 

undantag 

Nej Varierar 

kraftigt 

Ökad 

förhandlings-

styrka, 

kunskaps-

överföring 

Formellt 

genom 

medlemskap 

Ja, ledningsgrupp/ 

verksamhetsledare 

Regionala 

företags-

föreningar 

Ja Nej Många, 

står i 

relation till 

regionens 

storlek 

Ökad 

regional 

samverkan 

Formellt 

genom 

medlemskap 

Ja, ofta 

en VD/ 

Verksamhets-

ledare 

 

 

 

 

I tabell 1 har vi placerat in regionala företagsföreningar i relation till de andra typerna av 

samverkan. Precis som med de andra är företagarföreningen en del av ett företags totala 

affärsnätverk. Det finns flera likheter med de tre andra formerna men regionala strategiska 

nätverk ligger klart närmast regionala företagsföreningar. Regionala företagsföreningar ligger 

närmast kluster och RSN eftersom det finns en geografisk avgränsning. Angående antalet 

medlemmar är det svårt att ange, då detta beror på hur många aktörer som finns i regionen 

samt regionens storlek, på samma sätt som kluster. Exempelvis har Möckelnföretagen drygt 

250 medlemsföretag (www.mockelnforetagen.se) jämfört med Örebro Promotion som har ca 

500 medlemmar (www.orebropromotion.se) eller Drivknuten i Jämtland med sina 34 

medlemmar (Lithander, 2003). 

 

Den avgörande drivkraften i regionala företagsföreningar är i grunden ökad samverkan mellan 

företag i regionen. Det bör trots detta påpekas att det kan finnas specifika mål för en viss 

region. Sett till hur regionala företagsföreningar organiseras finns det många likheter med 

regionala strategiska nätverk. En person utses till samordnare. En skillnad är att, myndigheter 

kan ha inflytande över vem som utses till samordnare i ett RSN (Hallén et al., 2009). 

Eftersom de regionala företagsföreningarna oftast till stor del själva finansieras av aktörer i 

Tabell 1: Relationen mellan sex typer av företagssamverkan 
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näringslivet (exempelvis genom medlemsavgifter) har inte myndigheter samma möjligheter 

att påverka på det planet. 

2.3 Fördelar/nackdelar 

 

Det finns en rad konsekvenser med medlemskap i nätverk som har framhävts i forskningen. 

Det vanligaste är att fördelarna som kan följa av medlemskap i nätverk belyses. Det finns 

mycket lite forskning som fokuserar på vilka nackdelar ett medlemskap kan leda till 

(Barringer & Harrison, 2000). Det ses som ett faktum att det är kostsamt att skapa och 

underhålla en nätverksrelation, alltså att företag måste lägga resurser på det (Henning & 

Saggau, 2009). Det finns också forskning som visar att större företag, mätt i antal anställda, 

tenderar att vara med i fler intresseorganisationer (Bennett & Ramsden, 2007).  

 

Den största delen av forskningen kring formella nätverk behandlar utkomsten av medlemskap. 

Forskningen om varför företag går med i dessa nätverk är begränsad. Rosenfeld (1996) har i 

sin studie kommit fram till ett antal orsaker varför man väljer att gå med. De främsta 

anledningarna
7
 var att få tillgång till information, att få råd med tjänster som företaget inte har 

råd med individuellt, att lära av andra, att öka produktkvalitet samt att gå samman för att 

marknadsföra produkter eller produktlinjer. Utöver dessa tar även Andrésen & Roxenhall 

(2006) upp nätverkande, sociala aspekter, att söka nya relationer för individuell utveckling 

och välmående, marknadsföringsstrategi samt individens behov att delta i regional utveckling 

för att skapa ökad välfärd och levnadsstandard. Dock är det mer oklart hur författarna har 

kommit fram till dessa anledningar eftersom ingen källa anges. 

 

Vi kommer att presentera de följder som i tidigare forskning har varit mest framstående under 

enskilda rubriker. Det bör noteras att flera av dessa områden är nära sammankopplade. 

Exempelvis är ett utökat nätverk oftast en förutsättning för att få tillgång till ny information 

och även för att skapa nya affärer. Vi ska sedan jämföra det som framkommit i forskningen 

om olika typer av formella nätverk med de data som vi får fram angående regionala 

företagarföreningar. Som bakgrund visar tidigare forskning på att det främst finns två olika 

grundläggande strategier när ett nätverk startas. 

 

Den första kallas resursmobiliseringsstrategi och baseras på små bidrag för att finansiera 

nätverket. Företag och personer som är professionellt tränade/utbildade i nätverkssamordning 

förs sedan samman. Dessa personer kommer oftast från den privata sektorn. Målet med denna 

typ av nätverk är att skapa nya affärstillfällen. Den andra formen kallas social 

mobiliseringsstrategi. Den går ut på att bidrag ges till branschorganisationer eller regionala 

företagarorganisationer. Strategin baseras på att deltagarna inom nätverket är inom en specifik 

industri eller bransch. Målet är att stimulera samverkan och samarbetsaktiviteter. Strategierna 

riktar sig främst mot småföretagarnätverk eftersom dessa aktörer oftast inte har tillräckliga 

resurser för att själva styra upp nätverk (Kingsley & Malecki, 2004). 

 

Även om det kan skilja sig åt i de enskilda distinktionerna, kan nätverk oftast ses som 

antingen ”hårda” eller ”mjuka”. Syftet med hårda nätverk är mer inriktat mot sammanslagning 

av produktion, marknadsutveckling eller samarbete för att öka förhandlingskraften. Den 

mjuka sidan fokuserar snarare på att gå samman för att kunna lösa problem, dela information 

eller sprida kunskap. Den hårda sidan innefattar variabler som i högre utsträckning är mätbara 

                                                 
7
 Med främsta avses de anledningar där respondenterna har angivit hög eller mycket hög på frågan om hur väl 

alternativen matchade företagens anledningar att gå med eller vara med i nätverk. 



 14 

och dessa kräver ofta formella samarbeten till skillnad från mjuka nätverk där arbetet tenderar 

att vara mer informellt (Rosenfeld, 1996). 

 

Även Steiner & Ploder (2008) gör en distinktion mellan två olika former av nätverk. Den ena 

formen är ämnad att leda till ekonomiska transaktioner och den andra syftar till 

kunskapsöverföring mellan medlemmarna. Den största skillnaden mellan dessa två 

nätverksformer är att i fokuseringen på ekonomiska transaktioner råder det en 

konkurrenssituation mellan medlemmarna. I den formen där kunskapsöverföring är i fokus är 

det samarbete som ligger till grund för nätverket. 

 

En rad olika studier visar på vikten av tillit för att ett nätverk ska fungera. Ziakas & Costa 

(2010) menar i sin studie att meningen med nätverk är att generera och underbygga socialt 

kapital. För att detta ska vara möjligt menar författarna att tillit mellan aktörerna i nätverket är 

ett måste. Att nå upp till en hög nivå av tillit underlättas om det finns starka sociala band som 

grund, vilket exempelvis fallet Gnosjö visar på (Wigren, 2003). Finns det en stark tillit mellan 

aktörer anstränger de sig mer för att bibehålla relationen på en hög nivå (Uzzi, 1997) Det är 

viktigt att påpeka att tillit är någonting som inte kan uppkomma på beställning utan snarare 

någonting som byggs upp under en längre tidsperiod (Westlund & Adam, 2010). 

 

Hallén et al. (2009) menar att en av de största nackdelarna med regionala strategiska nätverk 

är att medlemmarna inte har någon erfarenhet av varandra sedan tidigare och att det därför 

inte finns någon grundläggande tillit för nätverket. Det gäller därför att tilliten ska kunna 

byggas upp så snabbt som möjligt. Detta är också en av anledningarna till att det krävs stöd 

utifrån för att föra nätverket framåt vid inledningsfasen. Om det finns en hög nivå av tillit i ett 

nätverk kan det exempelvis leda till att kunskapsöverföringen ökas (Peng et al., 2008). 

 

Tidigare forskning inom olika former av nätverk visar att det finns ett antal övriga 

förutsättningar som påverkar nätverkets utfall. Lundberg (2008) studie visar att sannolikheten 

är stor att utkomsten av nätverket i stor utsträckning påverkas av kompositionen av 

medlemmarna. Hallén et al. (2009) skiljer här på graden av komplimentaritet och konkurrens. 

Med detta menas att utfallet påverkas av hur stor grad medlemmarna kompletterar varandra i 

nätverket eller om de huvudsakligen konkurrerar med varandra. I regionala strategiska 

nätverk är det vanligast att komplimentariteten ligger i fokus. 

 

För att komplimentariteten ska vara till någon nytta påpekar Lundberg (2008) dock att 

medlemmarnas entreprenöriella förmåga att ta till vara på möjligheterna att tillgodose 

varandras behov avgör hur framgångsrikt ett nätverk är. Å andra sidan har regionala 

strategiska nätverk där aktörerna har liknande kompetens större möjlighet att nå 

kunskapsöverföring mellan medlemmarna. Möjligheterna till detta minskar när det är ett stort 

geografiskt, kulturellt, socialt eller tekniskt avstånd mellan aktörerna. Andrésen & Roxenhall 

(2006) menar att en stor homogenitet bland medlemmarna (alltså aktörer med liknande 

kompetens) i ett nätverk leder till att färre aktörer vill vara med i nätverket. De som är med i 

ett sådant nätverk agerar dock, i större utsträckning, för att utveckla hela nätverket. Stor 

heterogenitet bland medlemmarna å andra sidan leder till att många vill vara med men att de 

främst agerar i sitt eget intresse. 

 

Även Berardo (2009) framhäver att ett framgångsrikt nätverk grundas i att medlemmarna 

främst kompletterar varandra. Författaren anser därmed att nätverk med många aktörer har 

bättre förutsättningar att komplettera varandra bättre och därigenom en större sannolikhet att 

bli framgångsrika. Ett stort antal medlemmar ökar dock svårighetsgraden av att organisera den 
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gemensamma verksamheten. Dessutom blir interaktionen mer komplex ju fler aktörer som är 

med i nätverket. En viktig del i nätverket är att förstå och lära känna de andra aktörerna, vilket 

naturligtvis blir svårare ju fler aktörer som är med. Dessutom finns de en risk att 

medlemmarna får svårare att förstå vad de själva bidrar med samtidigt som risken för aktörer 

som åker snålskjuts ökar. Av denna anledning bör regionala strategiska nätverk inte vara 

alltför stora (Hallén et al., 2009). 

 

Aktörernas engagemang är en aspekt som framstår som viktig för att få ut så mycket som 

möjligt av nätverksmedlemskap. Ett problem är att kontinuerligt hålla uppe engagemanget hos 

medlemmarna eftersom de förmodligen har fullt upp med sin egen verksamhet. Hallén et al. 

(2009) skiljer på två olika former av engagemang, känslomässigt och kalkylmässigt. 

Känslomässigt engagemang betyder att man känner gemenskap med nätverket och de andra 

medlemmarna. Det kalkylmässiga handlar om vad som kan förväntas komma ut av ett nätverk 

i förhållande till vad som satsas. 

 

Det finns tre faktorer som påverkar känslomässigt engagemang. Den första är om aktörerna i 

nätverket har gemensamma värderingar om beteende, mål och policys. Den andra faktorn är 

kommunikation mellan medlemmarna i nätverket. Den sista faktorn är icke-opportunistiskt 

beteende bland aktörerna i nätverket. 

 

På samma sätt finns det tre faktorer som påverkar kalkylmässigt engagemang. Den första av 

dessa är konkurrens mellan olika engagemang vilket innebär att det kan finnas andra 

åtaganden och relationer som prioriteras före nätverket. Den andra faktorn är deltagande i 

nätverksaktiviteter. Framförallt i små företag kan chefen/ägaren vara mycket upptagen och 

inte ha tid att engagera sig alternativt skickar en representant för företaget till nätverket som 

inte befinner sig i beslutsfattande position. Den tredje faktorn är systemleveranser. Det 

handlar om ett djupare samarbete inom nätverket som gör att företaget anpassar sina resurser 

efter medlemmarna vilket kan få negativ påverkan på andra externa satsningar och relationer 

(Hallén et al., 2009).  
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Studiens litteraturgenomgång visar på sju utkomster av formella nätverk. I figur 2 illustreras 

dessa. Under figuren presenteras sedan varje faktor djupare i enskilda avsnitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Informationsutbyte/kunskapsöverföring 

 

När kunskapsöverföring diskuteras är det viktigt att vara på det klara med att information kan 

vara av olika art och användas i olika syften. Ofta när kunskapsöverföring diskuteras inom 

forskningen förutsätts det att det handlar om information som i ett senare skede leder till 

företagsinterna fördelar som exempelvis att produktion effektiviseras. Hallén et al. (2009) 

påpekar att information också kan innefatta hur relationer ska hanteras och affärskunskap. I 

formella nätverk behöver inte kunskapsöverföringen heller ske enbart medlemmar emellan. 

Ofta anordnas föreläsningar och utbildningar inom nätverket som företag kan ta del av och på 

så sätt få ny kunskap. Kunskap kan också tas in på två plan. Dels inom företaget i sin helhet, 

exempelvis i form av nya rutiner eller nya FoU satsningar, dels genom att de anställda i sig 

kan få personlig kunskap exempelvis via utbildningar som anordnas i nätverket. En studie 

bland brittiska småföretag visar också att information och rådgivning är avgörande faktorer 

för att stanna kvar i intresseorganisationer, oavsett inriktning (Bennett & Ramsden, 2007). 

 

En av de aspekter som oftast tas upp som en stor fördel vad gäller nätverkande mellan företag 

är att viktig information och kunskap kan utbytas av olika aktörer. Interaktion kan ses som en 

källa till kunskap vilket kan leda till vidare utveckling av ett företag. Nätverkspartners kan 

också i många fall vara en bra källa till nya idéer. Från nätverk kan också förslag på 

potentiella samarbetspartners komma fram (Peng et al., 2008). Von Bergmann-Winberg 

(2003) menar att det är sannolikt att innovationsförmågan ökar om det finns en fungerande 

kunskapsöverföring och samspel med andra företag eller organisationer i regionen. 

FORMELLA 

NÄTVERK 

Resursåtgång 

Kostnads- 

effektivisering 

Förhandlings- 

kraft 

Regional 

Utveckling 

Utökat 

Kontaktnät 

Nya 

Affärs- 

Möjligheter 

Information 

och 

Kunskap 

Figur 2: Sju utkomster av formella nätverk 
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I en studie av 339 små och medelstora företag (SME) i Sverige visar MacGregors (2004) 

forskning att medlemmar utvecklar sin inlärnings- och anpassningsförmåga genom deltagande 

i nätverk. I en studie av ett regionalt industrinätverk i Australien, visade utvärderingen att två 

av de upplevda fördelarna med att vara med i nätverket var kunskapstillgång samt information 

och lärande. Dessa fördelar ledde sedan till att medlemmarna uppfattade att de fick ökad 

kunskap om andras kompetens, benchmarking samt att man förbättrade sig i att föra relevanta 

diskussioner (Lake & Erwee, 2005). Genom att delta i nätverk kan individer också utveckla 

sin förmåga att använda nätverket som ett verktyg för företaget, bland annat genom att öka sin 

förmåga att använda nätverkande som en del i marknadsföringen (Gilmore et al., 2006). 

 

Även i regionala strategiska nätverk anses informationsutbyte och kunskapsutveckling vara 

den aspekt som framförallt kan utvinnas för dess medlemmar (Lundberg, 2008). Hallén et al. 

(2009) tar främst upp två olika syften bakom regionala strategiska nätverk. Det ena är det 

affärsgenererande syftet (för utförligare diskussion, se kapitel 2.3.2). Det andra är det 

kunskapsutvecklande syftet. I de nätverk som har detta syfte är det personliga mötet av stor 

vikt. Det är viktigt att skapa en trygg miljö där aktörerna kan kommunicera öppet och 

kontinuerligt. Samordnaren får en viktig roll då det gäller att skapa möjligheter för 

direktkontakt mellan medlemmarna och att det finns en löpande kommunikation mellan 

aktörerna.  

 

I sin studie av informationssökande i formella nätverk visar Kingsley & Malecki (2004) att 

småföretag i stor utsträckning snarare använder informella kontakter. Kontakter från 

affärsmöten och sociala sammankomster visade sig vara bland de minst använda källorna vid 

informationssökning. Det visade också att de minst aggressiva informationssökarna var de 

minsta företagen och att de mest aggressiva informationssökarna var de yngsta företagen. 

Kunder sågs som den viktigaste källan till information men även mässor och 

branschorganisationer ansågs vara av betydelse. Detta ligger också i linje med Bennett & 

Ramsdens (2007) studie där de framhäver att olika typer av intresseorganisationer ligger långt 

ner på listan över vilka aktörer som sökt för att söka rådgivning och information. Vidare 

visade studien av Kingsley & Malecki (2004) att geografisk närhet var mindre viktigt. Studien 

hittade inga bevis på att informella nätverk sedan utvecklades till formella nätverk. 

Författarna menar att om denna utveckling ska äga rum krävs det stöd utifrån. De anser att 

formella nätverk kan vara viktiga eftersom tidigare studier har visat att småföretag ofta är 

förvånade över hur mycket information som kan hämtas från dessa lokala nätverk.  

 

I en studie av Hanna & Walsh (2008) belyses samarbete mellan små tillverkningsföretag. 

Denna studie visar inte på några bevis för att företagsföreningar eller sociala nätverk leder till 

utveckling av formella samarbeten. Dessa framstod inte heller som någon värdefull 

informationskälla för företagen i studien. Olika former av leverantörsmässor anordnade av 

stora företag och branschorganisationer ansågs vara mycket viktigare som källa till 

information. Trots resultatet i denna studie visar en studie av Rosenfeld (1996) på att just 

informationsdelning och möjlighet att lära sig av andra medlemmar är en av de vanligaste 

anledningarna till att gå med i eller överväga medlemskap i formella nätverk. Dock visade 

denna studie även att många av de undersökta företagen inte ansåg sig ha fått ut vad de i 

förhand förväntade sig av sitt medlemskap.  

 

Ett hinder för att skapa kunskapsöverföring och informationsutbyte är att aktörer inte alltid är 

villiga att dela med sig av den kompetens och information som de besitter. Att andra ska få 

tillgång till viktig intern information är ett vanligt orosmoment i relationer med andra företag 
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(Barringer & Harrison, 2000). Ju mindre tillit som finns mellan företagen desto svårare är det 

att få dem att dela med sig av kunskapen till varandra (Peng et al., 2008). För att 

kunskapsöverföringen ska vara så effektiv som möjligt krävs en öppenhet. Denna öppenhet 

uppkommer lättare om aktörerna inte är konkurrenter (Hallén et al., 2009). För att ett nätverk 

ska vara så effektivt som möjligt krävs det en utbredd kunskapsöverföring som i sin tur beror 

på nivån av tillit mellan aktörerna inom nätverket (Ziakas & Costa, 2010). 

 

Formella nätverk som skapas på initiativ av näringslivet eller offentlig sektor saknar den 

naturligt och över tid uppbyggda tillit som finns i kluster och i djupare affärsnätverk 

(Lundberg, 2008). Hanna & Walsh (2008) menar också att ett problem som kan uppstå är att 

företagets kritiska kapabiliteter förflyttas så att företaget blir beroende av nätverket. Det gäller 

också att se till vilken information som är relevant för den egna verksamheten. Hallén et al. 

(2009) påpekar att det kan komma information via nätverket som inte passar in i 

verksamheten och därmed kan företaget till och med missgynnas om den används. 

 

Ytterligare forskning som finns inom informationsöverföring via nätverk behandlar 

exempelvis tidsaspekten. I en studie av Henning & Saggau (2009) framkommer det att det går 

fortare att sprida kunskap inom nätverk där det finns vad författarna kallar ”en stor stjärna”. 

Detta är ett stort företag som delar med sig av sin information och kunskap till mindre företag. 

Författarna menar att denna process går fortare än om de olika medlemsföretagen är ungefär 

lika stora eftersom en större aktör ofta har större resurser att tillgå. Dock förutsätts bra 

kommunikation för att kunskapsöverföring ska kunna äga rum. En förutsättning för detta är i 

sin tur att det finns möjlighet till interaktion mellan medlemmarna, exempelvis i form av 

träffar eller aktiviteter.  

 

På senare år har det även börjat talas mycket om kunskapsöverföring mellan den akademiska 

världen och näringslivet. Detta samarbete sker ofta med stöd från myndigheter, det som kallas 

Triple-Helix. Ylinenpää & Strömbäck (2003) skriver om en forskarsatsning i Norrbotten där 

man i samarbete mellan näringsliv och högskola har tagit fram ett antal intressanta områden 

där forskning ska ske. Forskningen är alltså anpassad till kunskapsutvecklingsbehoven som 

finns i denna region. Ett år efter att initiativet togs hade fysiska och virtuella mötesplatser 

utvecklats mellan näringsliv och den akademiska världen. Författarna har svårt att dra några 

större slutsatser efter bara ett år men menar att detta sätt att skapa bättre förutsättningar för det 

lokala näringslivet förmodligen är en bättre metod än klusterutveckling. Detta eftersom det 

inte finns några bevis för att kluster kan planeras fram genom politiska beslut samt att 

klusterutveckling fungerar bäst om den är långsiktig och utan stark styrning. Ett problem som 

tas upp är den motsättning som kan finns mellan näringslivets kortsiktiga fokusering kontra 

det fokus på långsiktighet som myndigheter och den akademiska världen strävar efter.  

 

Samordnaren har också en betydelsefull roll när det handlar om kunskapsöverföring. En 

uppgift som samordnaren kan ha är att tillhandahålla information själv alternativt hänvisa till 

andra som kan tänkas vara lämpliga att vända sig till om en medlem söker specifik 

information (Rosenfeld, 1996). Ett exempel på detta är Drivknuten där företag erbjuds gratis 

rådgivning från nätverket (Lithander, 2003). Samordnaren har också som regel i uppgift att 

anordna de utbildningar och föreläsningar som erbjuds till medlemmarna (Hallén et al., 2009). 

Andrésen & Roxenhall (2006) tar även upp att det är samordnarens uppgift att identifiera 

möjliga länkar, bindningar och kopplingar mellan medlemmarna i nätverket (se beskrivning 

av ARA-modellen i kapitel 2.1).  
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Ett problem som uppstår när information delas mellan aktörer i ett nätverk är att det kan 

finnas konkurrensmässiga delar som ifrågasätts. I Konkurrensverkets egen rapport om 

samarbeten inom branschorganisationer visade en enkätundersökning bland Sveriges 

branschorganisationer att informationsutbytet i flera fall angränsar till vad som är 

konkurrensrättsligt tillåtet. Det handlade exempelvis om informationsinsamling gällande 

priser. Problem uppstår framförallt när företagsspecifik information samlas in som andra 

medlemmar får tillgång till (Ingemarsson & Näslund, 2008). Det bör betonas att dessa 

problem framförallt gäller branschspecifika organisationer eftersom det främst är samarbete 

inom en viss bransch som kan hämma konkurrens. Det är dock vanligt att flera konkurrerande 

företag är medlemmar i samma branschöverskridande organisation vilket gör att problem kan 

uppstå även där.  

2.3.2 Nya affärsmöjligheter 

 

Vissa forskare menar att en följd av att vara med i organiserade nätverk är att företag kan få 

möjligheter att skapa nya affärer. Detta kan framförallt vara viktigt för mindre företag och 

nätverkande kan vara ett tillvägagångssätt för att utöka sina marknadsandelar (McGovern, 

2006). Den största delen av forskningen kring skapandet av affärer inom nätverket handlar om 

hur aktörer i nätverket kan gå samman för att möta externa kunders behov. Affärsskapande 

genom att nätverksaktörerna handlar med varandra förekommer även i forskningen men i 

mindre utsträckning. 

 

I Engstrand & Sätre Åhlanders (2003) studie av företagsnätverk i Östersund visas att 

medlemmarna har konkreta exempel på att nya affärer har skapats genom medlemskap, både 

genom samverkan med andra medlemmar gentemot externa kunder och genom att företaget 

skapat affärer med andra nätverksmedlemmar. Även Ziakas & Costas (2010) studie tyder på 

att medlemmarna i det undersökta nätverket upplever att en fördel med medlemskapet är att 

nya relationer och affärer uppstår. Vad gäller regionala strategiska nätverk specifikt menar 

Lundberg (2008) att dessa generellt inte är bäst anpassade för utveckling av konkreta 

affärsrelationer. Hon menar att affärsrelationer ofta byggs upp under en längre tid och att 

många av dessa relationer redan existerar innan företag går med i nätverket.  

 

Samordnaren får en viktig roll gällande kommunikationen i nätverket för att underlätta att nya 

affärer skapas. Det är viktigt att samordnaren har en uppfattning om vilka kompetensområden 

medlemmarna har. På så sätt kan samordnaren både internt och mot externa kunder ange vilka 

nätverksmedlemmar som är lämpligast att uppsöka. Om externa kunder kontaktar 

samordnaren kan denne även ge förslag på vilka medlemmar i nätverket som kan samverka 

för att möta kundens krav om inte ett enskilt företag klarar av detta. Samordnaren bör också 

skapa bästa möjliga miljö för samverkan mellan medlemmarna (Hallén et al., 2009, 

Rosenfeld, 1996, Andrésen & Roxenhall, 2006). Ett exempel hur detta kan se ut i praktiken 

finns i det australiensiska industrinätverket Hunternet. Det fungerar så att företag kan söka sig 

till nätverket som registrerar företagets inriktning i en databas som sedan kunder och andra 

medlemmar kan söka i. I denna konstruktion fylls således inte samordnarens funktion av en 

person utan av en databas för att kunna skapa nya affärsmöjligheter (Lake & Erwee, 2005). 

 

En negativ aspekt som kan uppkomma när nya affärsmöjligheter söks är att företagen indirekt 

lägger mindre fokus på de affärsförhållanden som redan finns. Både Hallén et al. (2009) och 

Lundberg (2008) diskuterar detta problem inom RSN och drar då kopplingar till IMP-

gruppens teorier kring att det finns en begränsad mängd resurser som måste fördelas mellan 

företagets alla relationer. Detta kan alltså leda till att företag lägger fokus på nya relationer 
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och därmed avtar i sitt bejakande av gamla affärsrelationer, som kanske är viktigare för dem. 

Dessutom kan det vara ett problem att anpassa sig till de nya relationerna i nätverket. På så 

sätt kan ett företag nämligen gå miste om andra affärsmöjligheter genom att verksamheten är 

anpassad på ett sätt som inte passar vissa möjliga samarbetspartners. 

2.3.3 Utökat nätverk/kontaktnät 

 

Att vara medlem i ett nätverk kan vara ett sätt att lära känna människor man annars inte hade 

kommit i kontakt med. Genom detta kan företag och personer i företag utvidga sina 

kontaktnät (Lithander, 2003). För att skapa relationer krävs frekvent personlig kontakt samt 

regelbunden kommunikation mellan parterna (Izquierdo et al., 2008). Davis et al. (2006) 

betonar vikten av nätverk för småföretagare. Författarna menar att personer i stora företag per 

automatik får ett utbrett kontaktnät genom sin anställning. I sin studie tittar de på hur 

småföretagare kan utöka sina sociala nätverk genom medlemskap i organiserade nätverk. 

Tidigare forskning inom området har visat att denna typ av medlemskap antingen ger ett ökat 

socialt nätverk eller inte spelar någon roll då medlemmarna ändå bara söker sig till vissa 

grupper inom nätverken. Utgångspunkterna var att en större spridning mellan medlemmarna i 

föreningen får en större effekt på det sociala nätverket. Om medlemmarna dessutom skiljer 

sig från de personer som man möter i sitt privatliv, får nätverket ännu större effekt. 

Författarnas studie visade på att enbart träffa andra inom föreningen inte hade någon effekt 

men att besöka föreningens månatliga möten ökade spridningen i det sociala nätverket med 

ungefär 15 procent. Slutsatsen som dras är att medlemmar framförallt bör vara aktiva i sina 

respektive nätverk men att det även kan vara en fördel att vara medlem i flera olika 

organiserade nätverk.  

 

En annan som diskuterar vikten av det sociala nätverket är Granovetter (1973). Denna 

författares forskning inom sociala nätverk är citerad inom många grenar av 

nätverksforskningen. Han menar att svaga kopplingar till andra personer ofta är bättre än 

starka när det gäller informationsutbyte. Om en person har starka kopplingar till två andra 

personer så har dessa personer med största sannolikhet också kopplingar till varandra. 

Informationen stannar inom en liten grupp och det blir också svårare att få in ny information 

utifrån om det inte samtidigt finns svaga kopplingar till andra. En svag koppling kan fungera 

som en bro till ett annat starkt kopplat nätverk. 

 

Om vi gör en analogisk tolkning av Granovetters (1973) forskning kring sociala nätverk till 

formella nätverksorganisationer skulle det betyda att medlemmarna får tillgång till betydligt 

mer information om man genom nätverket skaffade sig fler svaga kopplingar till aktörer som 

inte annars skulle finnas inom kontaktnätet. En viktig positiv effekt av medlemskap i denna 

typ av organisation skulle därför vara att kontaktnätet utökas. Sambandet mellan ett utökat 

kontaktnät och ett utökat informationsbyte blir starkt. Ett antal studier av formella nätverk har 

också visat på att medlemmarna anser att ett utökat kontaktnät och utveckling av nya 

personliga relationer är de största fördelarna med medlemskapet (Engstrand & Sätre 

Åhlander, 2003, Lundberg, 2008). 

2.3.4 Arbeta med regional utveckling 

 

Alla regioner konkurrerar med varandra och det är därför viktigt att kunna framhäva sig i 

kampen om de statliga bidrag som finns att få. För att kunna åstadkomma detta krävs 

förtroende. Driften av en regional utvecklingsprocess handlar just om att bygga upp 

förtroende för den regionala visionen. Av denna anledning läggs resurser, främst i form av tid, 
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ner på att förankra idéerna om hur utvecklingen ska uppkomma och utformas (Christensen & 

Kempinsky, 2004).  

 

Ett syfte med formella nätverk kan vara att främja den regionala utvecklingen. Detta är 

framförallt aktuellt i mindre orter där risken är större att andra företag och kompetent personal 

försvinner till storstäder. Det kan dels handla om att företag vill ha bättre förutsättningar för 

att bedriva sin verksamhet (Engstrand & Sätre Åhlander, 2003), dels om att individer vill 

förbättra sin levnadsstandard genom att förbättra förhållandena i regionen (Andrésen & 

Roxenhall, 2006). Lithander (2003) menar att en stark vilja att hjälpa närområdet kan resultera 

i handlingar som inte kan motiveras av strikt företagsekonomiska skäl. 

 

Angående stora regionala utvecklingsprojekt tar Mount & Mulc (2007) upp Sudbury-

provinsen i Kanada där man ville minska beroendet av gruvindustrin. Författarna menar att 

det i de flesta fall inte räcker med insatser från enbart näringsliv eller myndigheter utan att de 

krävs en gemensam satsning för att lyckas, vilket även Ffowcs-Williams (2004) påpekar. I 

fallet Sudbury startades ett regionalt affärscentra för att hjälpa mindre företag. Insatsen 

styrdes av näringslivet men finansierades med offentliga medel.  

 

Regional utveckling kan även ske genom lokal Triple-Helixsamverkan där myndigheter, 

näringsliv och högskola/universitet går samman. I Lithanders (2003) studie av Drivknuten har 

detta samarbete istället medfört ett problem då en intressekonflikt har uppstått mellan 

näringsliv och myndigheter. Drivknuten har börjat lägga mindre fokus på samhällsutveckling 

eftersom aktörerna i nätverket anser att det har givits för dålig respons från myndigheterna. 

Från början var ett av nätverkets viktigaste syfte att utveckla det lokala företagandet och att 

därmed förbättra förutsättningarna inför framtiden.  

 

Skoglund (2003) diskuterar fenomenet med samhällsentreprenörer. Dessa beskrivs som 

personer med lokal anknytning vilka hjälper andra med företagande i ett samhällsutvecklande 

syfte. Författarens studieobjekt är Bispgården, ett utvecklingsprojekt som sköts av Fors 

Företagarförening men finansieras av EU-medel. Fokus ligger på att utveckla den 

entreprenöriella andan i regionen. Skoglunds slutsatser är att mer kontroll över den regionala 

utvecklingen måste överlämnas till lokala aktörer. Samhällsentreprenörer måste få möjlighet 

att genomföra de åtgärder som de anser vara mest lämpliga. En förutsättning för att kunna 

skapa en entreprenöriell miljö är att individerna måste leva i övertygelsen att det existerar en 

möjlighet att ändra sin egen situation. 

 

Ett annat exempel är Trångsviken där Trångsviksbolaget har bildats. Detta är ett samarbete 

mellan näringslivet och myndigheter, som styrs av kommunen. Projektet har lett till viss 

nyinflytning och nya arbetstillfällen men även i detta exempel är det entreprenörskap som står 

i fokus (von Bergmann-Winberg, 2003). Även de Carolis et al. (2009) diskuterar kring hur 

nätverkande och entreprenörskap hänger samman. I deras undersökning visar det sig att 

sociala nätverk påverkar benägenheten att skapa nya företag på två nivåer. Dels genom 

nätverkandet som kan ge hjälp och dels genom att tankesättet utvidgas genom nätverket. 

Relationerna påverkar riskbenägenheten och den upplevda kontrollkänslan. I studien 

undersöks däremot inte hur framgångsrika dessa nystartade företag är utan bara hur många 

som startats.  

 

Trots att så mycket fokus läggs på utveckling av regionen finns det forskning som visar på att 

regionen inte är av någon större betydelse för företagens affärsnätverk. I en studie av 
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Markgren (2001) framkommer det i den undersökta regionen att ungefär 80 procent av 

företagens viktigaste relationer var med aktörer som återfanns utanför den lokala regionen. 

2.3.5 Ökad förhandlingskraft 

 

En anledning till att företag väljer att gå med i nätverk är att mindre aktörer kan få ökat 

inflytande genom att gå samman med andra. Detta har även historiskt sett varit en anledning 

till att nätverk startas, vilket är någonting som framkommer i Rosenfelds (1996) studie. Att 

företag väljer att gå med i nätverk för att förbättra sin förhandlingskraft kan även ses i den 

studie som Ziakas & Costa (2010) har gjort. Deras resultat visar på att en av de fördelar som 

medlemmarna upplevde med sitt medlemskap i det undersökta nätverket var just ökat 

inflytande.  

 

Barringer & Harrison (2000) diskuterar kring hur företag kan gå samman för att lättare kunna 

påverka myndigheter. Det som främst diskuteras är branschorganisationer där företag går 

samman för att bilda en enad front och påverka myndigheterna att ta de beslut som gynnar 

branschen. Författarna menar att det är vanligast i branscher där risken för att myndigheter 

ingriper med olika regleringar är stor. Ett problem som kan uppstå är att om ett antal större 

företag dominerar inom organisationen kan det bli ett arbete i deras intresse snarare än för 

allas bästa. 

 

Ett annat problem som uppstår i intresseorganisationer där huvudsyftet är att arbeta med 

lobbying är att det resultat arbetet ger inte kan exkludera icke-medlemmar eftersom de 

förändringar som genomförs, kommer att gagna alla företag. Detta kallas free-riding och 

innebär att aktörer väljer att inte vara medlemmar då de kan få samma fördelar oavsett om de 

är medlemmar eller inte. Intresseorganisationerna försöker ofta motverka denna problematik 

genom att erbjuda andra tjänster vid sidan om (Bennett & Ramsden, 2007). Free-

ridingproblemet kan inom branschorganisationer till viss del överkommas genom att tydliga 

regler angående standard och kvalitet sätts upp. Ett medlemskap i branschorganisationen visar 

att företaget följer reglerna vilket ger en ökad goodwill (Perry, 2009).  

 

Bennett & Ramsden (2007) genomför en studie om alla typer av intresseorganisationer för 

företag och yrkesmän i Storbritannien. Studien baseras på en enkätundersökning bland 

småföretag och huvudsyftet är att ta reda på varför företag väljer att vara kvar i dessa 

organisationer. Undersökning visar på att lobbying, både på nationell nivå och på EU-nivå, 

var en avgörande faktor i valet att vara medlem. Det var främst i olika typer av 

branschorganisationer som lobbying var viktig. I ”business clubs”, vilket ungefär motsvarar 

företagarföreningar i Sverige, ansågs lobbying vara en relativt oviktig faktor.  

2.3.6 Kostnadseffektivisering 

 

Att många företag lägger stort fokus på kostnader är ingen nyhet. Även i 

nätverkssammanhang är detta ett vanligt synsätt. Rosenfeld (1996) menar att en anledning till 

att företag väljer att inte vara med i nätverk är att den mätbara nyttan i form av minskade 

kostnader är svår att urskilja. Detta gäller i högsta grad när bidrag ges från myndigheter, 

eftersom myndigheterna är tveksamma till nätverkens påverkan på kostnader. I en annan 

studie påvisas även att kostnadseffektivisering var en fördel som upplevdes som mindre viktig 

för företagen i det undersökta nätverket (Lake & Erwee, 2005).  
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På 1980- och 90-talet diskuterades det mycket om transaktionskostnader inom 

nätverksforskning. Forskningen tar upp diskussionen om hur ett företag bör fokusera sina 

relationer till andra företag för att minimera sina transaktions- och produktionskostnader. 

Många har dock kritiserat synsättets förmåga att förklara varför interorganisatoriska relationer 

skapas. Den starkaste kritiken har varit att transaktionskostnader inte spelar någon större roll i 

praktiken. Tidigare studier har visat på att företagsledare inte har angivit konceptet som 

anledning till att de går in i allianser med andra företag (Barringer & Harrison, 2000).  

 

Lithander (2003) tar fram ett exempel på ett nätverk där utgångspunkten varit 

kostnadseffektivisering. Detta exempel är Drivknuten, som är en småföretagarsamverkan i 

Jämtland. Detta nätverk startade som ett samarbete för att sänka de fasta kostnaderna genom 

att ha gemensam administration för medlemmarna, exempelvis i form av bokföring. När 

medlemsantalet i nätverket ökade flyttades också fokus från kostnadseffektivisering till 

informationsutbyte. Det finns även andra exempel på utvärderingar av nätverk där 

medlemmarna upplevde att deras deltagande hade bidragit till kostnadsreduktion för dem. I ett 

projekt som startades av danska staten var det ca 20 procent av medlemmarna i nätverket som 

upplevde att deras kostnader hade minskat (Hanna & Walsh, 2008). 

 

Många av de andra konsekvenserna av att vara medlem i ett nätverk kan få en indirekt effekt 

på kostnader. Barringer & Harrison (2000) menar exempelvis att informationsutbyte mellan 

företag kan reducera kostnaderna eftersom resurser på att söka denna information på annat 

håll i och med detta inte behöver användas. Författarna menar att en av de största fördelarna 

med att vara medlem i en branschorganisation är kostnadsbesparingar vad gäller tillgång till 

information.   

2.3.7 Resursåtgång 

 

En av de nackdelar som har framkommit i forskningen kring att vara medlem i ett nätverk är 

att det är resurskrävande. När tidsåtgång diskuteras gäller det inte bara att det tar lång tid att 

aktivera sig utan också att det kan ta lång tid att se resultatet av att man aktiverar sig i ett 

nätverk (Rosenfeld, 1996). Det finns även undersökningar bland medlemmar i nätverk som 

visar på att en av största förväntade nackdelarna med medlemskap i nätverk är att det är 

mycket resurskrävande (Ziakas & Costa, 2010).  

 

Vad gäller offentligt stödda nätverk, som exempelvis regionala strategiska nätverk, kan det 

även krävas stora finansiella resurser från myndigheter. Andrésen & Roxenhall (2006) menar 

exempelvis att ju mer offentliga resurser som sätts in i ett nätverk desto mer välstrukturerat 

och väldesignat blir det. Detta ger i sin tur bättre förutsättningar för framgång. Mer offentliga 

resurser leder dessutom till mer explicita strategier för att aktivera och motivera aktörerna i 

nätverket.   

 

Arbetet i det regionala strategiska nätverket konkurrerar med den egna verksamheten i fråga 

om resurser, framförallt tidsåtgång. Tid som läggs ner på nätverket skulle i annat fall kunna 

läggas på den ordinarie verksamheten. Om relationerna i det regionala strategiska nätverket 

ska utvecklas till djupare samarbeten är det ofta väldigt tidskrävande, om det inte sedan 

tidigare redan finns relationer mellan företagen (Hallén et al., 2009).  

 

Parker (2004), som huvudsakligen diskuterar relationer i personliga nätverk, tar även upp att 

det kan finnas förhinder i en relation. Dessa förhinder kan vara resurskrävande i sig men bör 

finnas en medvetenhet om att det går åt resurser till att överkomma dessa hinder. Författaren 
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menar därför att det är vikigt att inte förhasta sig utan väga hur stor andel resurser det kommer 

att gå åt för respektive alternativ innan beslut fattas. 

 

När det gäller tidsåtgång för engagemanget i ett nätverk blir det något av en paradox för 

företagen. Forskningen visar på att ett medlemskap i en nätverksorganisation är relativt 

ineffektivt om inte tid läggs ner på det, exempelvis genom att besöka aktiviteter (Davis, 2006, 

Hallén et al., 2009). I annan forskning framkommer det att ett problem är att medlemmarna är 

passiva vilket gör att de inte utnyttjar möjliga fördelar (Lundberg, 2008). Å andra sidan anses 

ofta den största nackdelen med denna form av nätverk vara att det är så pass tidskrävande 

(Hallén et al., 2009). Detta leder till att det blir ett dilemma för företagen hur mycket tid som 

ska läggas ner på medlemskapet och måste således sättas i relation till alternativkostnad samt 

hur mycket det kan finnas att tjäna på att lägga ner mer tid på nätverkandet. 

2.4 Sammanfattning av litteraturgenomgången 

 

Litteraturgenomgången visar på sju huvudfaktorer som medlemskap i ett formellt nätverk kan 

leda till. Den första är informationsutbyte/kunskapsöverföring. Det handlar om att använda 

nätverket för att anskaffa mer information och kunskap till företaget. Nya affärsmöjligheter 

innebär att företaget använder sitt medlemskap för att skapa affärsrelationer. Utökat 

nätverk/kontaktnät handlar om att nätverket ses som en arena där nya relationer kan födas. Att 

Arbeta med regional utveckling betyder att företagen får en möjlighet att stärka sin region för 

att förbättra verksamhetens förutsättningar. Ökad förhandlingskraft innebär att en medlem får 

en större möjlighet att påverka myndigheter genom att många aktörer går samman. Genom att 

medlemmarna samverkar inom vissa delar av verksamheten kan kostnadseffektivering uppnås. 

Den sista faktorn är resursåtgång. För att uppnå fördelarna med nätverken krävs att företaget 

lägger resurser, främst i form av tid. 

 

Som tidigare nämnts bör det givetvis noteras att det finns inbördes samband mellan dem. 

Exempelvis kan ett utökat kontaktnät vara grunden till att nya affärsmöjligheter skapas och 

även till informations- och kunskapsdelning, likt det som Granovetter (1973) diskuterar. En 

ökad förhandlingskraft ger också ofta en större möjlighet till påverkan på regional utveckling. 

Vi har dock medvetet valt att inte ta med dessa samband i figuren. Detta beror på att den i 

första hand skapats för att ge läsaren en lättöverskådlig sammanfattning av 

litteraturgenomgången. Att visa på dessa samband hade i vår mening enbart gjort figuren 

plottrig och svårtydd vilket går emot dess syfte.  

 

Utöver dessa sju aspekter visar litteraturgenomgången också på ett antal förutsättningar som 

kan påverka nätverksarbetet. Genomgången visar på vikten av aktivitet och engagemang i 

nätverket. Även antalet företag och typ av företag kan påverka effektiviteten. Vidare spelar 

även syftet med nätverket samt tillit mellan aktörerna en avgörande roll för resultatet. Dessa 

faktorer är alltså bakomliggande i modellen ovan. 

 

Vi ämnar återkoppla till resultatet av litteraturgenomgången i analysen. Vi kommer att 

jämföra det insamlade datamaterialet med det som framkommit i detta kapitel. Eftersom 

teorierna baseras på en rad olika typer av nätverk anser vi att det är intressant att se vilka av 

dessa som har samband med vårt studieobjekt samt vilka som inte har något samband med det 

vi studerar: regionala företagarföreningar. Det som har framkommit i detta kapitel kommer 

även att ha en påverkan på insamlingen av datamaterialet, vilket diskuteras närmare i 

metodkapitlet (kapitel 3).  
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3. Metod 
 

3.1 Val av ämne & forskningsläge 

 

I början av arbetet var vi främst inriktade på att undersöka marknadsföring av platser 

alternativt städer och tittade närmare på hur detta sker i Örebro. Tanken var att vi skulle 

undersöka Örebro Kompaniet och dess verksamhet närmare men istället blev vi intresserade 

av Örebro Promotion som är en av Örebro Kompaniets ägare. På det sättet kom vi in på 

nätverkande inom ett visst geografiskt område samt nätverkande i organiserad form. Vi 

diskuterade ämnet med en av lärarna på Handelshögskolan och fick positiv feedback vilket 

bidrog till att vi gick vidare med ämnet. Vi fick sedan ytterligare positiv feedback om ämnet 

från vår handledare.  

 

Vi anser att Örebro Promotion är ett intressant studieobjekt och även en intressant 

representant för regionala företagarföreningar i Sverige. Dels eftersom Örebro är en medelstor 

stad och därmed bör vara representativ för många andra städer i Sverige. Att vi själva bor och 

studerar i Örebro spelar givetvis också en stor roll. Vi har dels en större förståelse för staden 

och dess förutsättningar jämfört med andra städer i Sverige samtidigt som Örebro naturligtvis 

är mer tillgängligt. Utöver detta menar vi att ÖP:s i sammanhanget långa historia och många 

medlemmar tyder på att det är ett exempel på en framgångsrik regional företagarförening i 

Sverige. Varumärket är även väl etablerat i regionen eftersom ÖP har varit aktiva inom många 

frågor sedan lång tid tillbaka. 

 

Efter att vi valt uppsatsämne började vi söka efter vad som tidigare skrivits inom ämnet. 

Sökningen började relativt brett då vi ville ha en övergripande bild av forskningen kring 

nätverk och då främst organiserade nätverk. För att kunna göra denna överblick använde vi 

oss av de databaser som erbjuds av Universitetsbiblioteket. Vi startade med att titta på 

www.uppsatser.se för att se vad som tidigare skrivits av studenter men även för att få en 

tydligare bild av hur uppsatser på avancerad nivå läggs upp. Efter att ha sett vad som tidigare 

skrivits om det vi var intresserade av gjorde vi vissa justeringar i vår inriktning. Detta för att 

inte vår inriktning inte skulle bli alltför likartad det som tidigare skrivits. Nästa steg var att 

söka upp vetenskapliga artiklar, böcker och avhandlingar inom ämnet. De databaser som 

användes var Google Scholar, ELIN@Örebro, ABI/Inform, Libris och 

Universitetsbibliotekets egen katalog. Databassökningen underlättades också av 

informationen som vi fick på det seminarium som gavs av bibliotekets personal. 

 

Eftersom litteraturen om nätverk är så pass omfattande var vi tvungna att göra vissa 

begränsningar i våra sökningar. I de bredare sökningarna var ”network”, ”regional”, 

”cooperation”, ”networking” och ”business” nyckelord. För att avgränsa oss ytterligare 

utökades sökningen med ord som ”association”, ”organization” och ”social”. Efter att ha 

skummat igenom de mest relevanta sökresultaten leddes vi vidare till sökord som ”social 

capital”, ”professional relationships”, ”evaluating networks”, ”comparing networks” och 

”reasons for joining/entering networks”. När det gäller sökningen i databaserna på svenska 

var nyckelorden främst ”nätverk”, ”företagarförening”, ”intresseorganisation” och ”regional 

samverkan”. De som främst exkluderades var ”sociala media” eftersom det inte var intressant 

för vår studie och många av sökningarna kring sociala nätverk innefattade resultat om det 

ämnet.  
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Vi valde sedan ut ca 35-40 artiklar och 10 böcker/avhandlingar. Vi skummade igenom dessa 

för att se hur väl de passade in på ämnet. Genom detta gick vi även vidare och hittade 

ytterligare ett antal artiklar via referenser i de ursprungliga artiklarna. Vi hittade även artiklar 

genom att titta på vilka som hade refererat till de artiklar som var mest centrala av de vi valde 

ut. Vi fick även på första uppsatsseminariet tips om ett antal författare som skrivit mycket om 

vårt ämne. De artiklar som i slutändan valdes ut har använts i antingen inledningen, den 

teoretiska referensramen eller bägge delarna. Ett antal artiklar och böcker har också använts i 

metodavsnittet. 

3.2 Tillvägagångssätt 

 

Det viktigaste när forskaren väljer vilket tillvägagångssätt studien ska ha är att metoden passar 

ihop med syftet (Yin, 2007). Vår studie är av explorativ karaktär och syftet är därför att skapa 

en djupare förståelse för det undersökta fenomenet. I denna typ av undersökning är fallstudier 

ofta vad som rekommenderas. När frågeställningen är av varför-karaktär anses även 

fallstudier vara det mest framgångsrika tillvägagångssättet (Yin, 2007). Vi vill skaffa en 

djupare förståelse för varför företag väljer att vara med i regionala företagsföreningar och vad 

medlemmarna upplever att de får ut av att vara med. Vi anser att det bästa sättet att få fram 

denna information är dels genom att intervjua personer inom nätverket och dels genom att 

observera de aktiviteter som äger rum. Detta motiverar vi med att det inte finns forskning om 

exakt denna typ av nätverk tidigare. Fallstudier anses också vara en bra metod i situationer där 

fenomenet inte är utforskat i någon större utsträckning sedan tidigare (Halinen & Törnroos, 

2005). Vi menar därför att det skulle vara svårt att få fram några svar utifrån att enbart 

genomföra en enkätstudie då det är svårt att veta vilka frågor som ska ställas utan tidigare 

forskning. Det finns en möjlighet att basera frågorna på andra liknande nätverk som det har 

forskats mer om men då skulle det finnas en överhängande risk att missa aspekter som är 

väsentliga för just regionala företagsföreningar. Vår utgångspunkt är därför att låta 

respondenterna tala relativt öppet utan att vi styr dem med specifika frågor.  

 

Denna uppsats baseras alltså på en fallstudie av Örebro Promotion. Även om själva 

grundsyftet med uppsatsen är att studera detta enskilda fall, anser vi att studien får ett större 

djup genom att vi även väger in andra formella nätverk i regionen. Vi har intervjuat 

företrädare för andra nätverk och observerat några av deras aktiviteter i jämförande syfte. 

Dessutom har vi uppmanat respondenterna att beskriva sina erfarenheter från andra formella 

nätverk om de är eller har varit med i sådana. Detta för att vi ska kunna få ytterligare djup i 

vår jämförelse. 

 

Fallstudier har ofta kritiserats för att det kvalitativa datamaterialet inte kan definieras som 

fakta till skillnad från kvantitativ data. Kritiken har främst handlat om att det kvalitativa 

datamaterialet anses vara subjektivt (Gummesson, 2000). Vi anser att det i vårt fall är så att de 

subjektiva upplevelserna är en väsentlig del för att skapa en förståelse för studieobjektet. Vi 

upplever att anledningen till att vara medlem i ett nätverk av denna form till stor del baseras 

på individernas subjektiva upplevelse av nätverket. När vi satte oss in i Örebro Promotion för 

att öka vår förförståelse för nätverket, inför den empiriska datainsamlingen, visade det sig att 

organisationen inte har exakta mått på vad det konkret kan ge att vara medlem. Gummesson 

(2000) menar också att bör vidtas försiktighet i distinktionen mellan vad som kan 

kategoriseras som fakta och inte. I många fall är det som upplevs som subjektiva data lika 

eller mer värdefulla för att beskriva ett fenomen än vad som upplevs vara objektiva data, det 

som ofta kallas fakta. Vi menar alltså att detta är fallet i vår studie. 
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Genom att använda sig av en fallstudie ges möjligheten att skapa en holistisk bild av 

studieobjektet. Det ger möjlighet att titta på många olika aspekter och studera dessa i relation 

till varandra (Gummesson, 2000). Eftersom vi använder oss av flera olika datakällor i form av 

intervjuer med olika intressenter inom nätverk och även själva observerar aktiviteterna kan vi 

jämföra de olika källorna och på så sätt lättare placera in datamaterialet i ett större 

sammanhang. Att använda just fallstudier när nätverk undersöks kan också ses som den metod 

som är att föredra eftersom det ger en holistisk bild av fenomenet (Halinen & Törnroos, 

2005). 

 

När vetenskapliga studier av olika form genomförs definieras de ofta som antingen deduktiva 

eller induktiva (Saunders et al. 2007). Vi är mer inne på den argumentation som Gummesson 

(2000) står för. Han menar att forskning bara är deduktiv eller induktiv i inledningsfasen. 

Under de senare stegen blir det alltid en kombination av båda dessa eftersom både insamlad 

data och tidigare forskning används. Detta brukar ibland kallas för ett abduktivt 

tillvägagångssätt men Gummesson (2000) menar att detta inte ska ses som en tredje typ av 

ansats. Det är mer ett uttryck för att en kombination av att de båda tillvägagångssätten 

används. Våra studier skulle kunna sägas starta i en induktiv ansats då vi riktar in oss på ett 

fenomen där den tidigare forskningen är begränsad. Det deduktiva i form av den tidigare 

forskningen av andra nätverksformer kommer dock in under flera faser av studien. Till att 

börja med grundar vi en viss del av frågorna på den tidigare forskningen. Den används också i 

analysavsnittet för att göra en jämförelse mellan regionala företagarföreningar och andra 

nätverksformer.  

 

Viktigt för alla typer av studier är, inte bara att få access utan att få rätt access. Vi har i vår 

studie sökt kontakt med VD:n för vårt studieobjekt Örebro Promotion: Jon Forssell. Denna 

person kan anses vara vad Gummesson (2000) kallar gatekeeper (sv: portväktare) som 

antingen öppnar upp eller stänger för vidare spår i forskningen. Forssell var mycket 

tillmötesgående och gav oss tillgång till hela medlemsregistret för Örebro Promotion. Detta 

gav oss möjligheten att vara selektiva i urvalet av potentiella respondenter utan att bli styrda 

av Örebro Promotion. Tillgången till medlemsregistret underlättade också vårt arbete då det 

fanns information om kontaktpersoner på respektive företag. Utöver registret över aktuella 

medlemmar fick vi även ta del av ett register över medlemmar som har valt att säga upp sitt 

medlemskap under det senaste året. Förutom tillgång till medlemsregistret fick vi även 

tillåtelse att observera Örebro Promotions aktiviteter för sina medlemmar. 

 

En annan viktig del när det gäller access är att komma i kontakt med personer som kan ge 

värdefull information om vilka som kan vara intressanta att tala mer med. Gummesson (2000) 

kallar dessa personer för informants (informatörer på svenska). I vårt arbete har vi haft stor 

nytta av vår handledare som har rekommenderat olika personer som skulle kunna vara oss till 

hjälp. Vi har även fått tips på personer via de uppsatsseminarier som ägt rum. Vi har 

uppmanat respondenterna till att komma med förslag på andra personer som skulle kunna vara 

av intresse för vår studie. Detta har sedan lett till en del kontakter och även nya intervjuer. 

Precis som Gummesson (2000) tar upp har dessa informatörer hjälpt oss mycket i vårt arbete.  

 

För att få information om vissa specifika frågor som exempelvis syfte, antal medlemmar och 

organisationsstruktur har vi använt oss av nätverkens respektive hemsidor på Internet. 

Informationen i företagspresentationerna är hämtade från hemsidorna och intervjuerna som 

genomförts med representanter för de olika nätverken.  

 



 28 

Vi har intervjuat och talat med många personer som har visat intresse av att ta del av 

uppsatsen när den är färdigställd. Eftersom vi önskar att så många som möjligt ska kunna ta 

del av de resultat som framkommer av studien kommer vi att göra två versioner av den. Dels 

den version som läggs fram på slutseminariet för våra opponenter och examinator, dels en 

annan version som kommer att skickas ut till andra intressenter. Den sistnämnda av dessa två 

utgåvor är mer inriktad på det praktiska syftet av resultatet. Det innebär främst att den 

metodologiska aspekten av uppsatsen inte presenteras lika ingående. Vi har valt detta upplägg 

då vi upplever att dessa delar av uppsatsen har en akademisk prägel som inte alla är insatta i. 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Intervjuer 

 

För att våra intervjuer skulle ge så mycket som möjligt var det viktigt för oss att ha en viss 

förförståelse om nätverkets utformning och aktuella händelser, och för att uppnå detta 

använde vi oss av organisationens hemsida (www.orebropromotion.se). För att sätta oss ännu 

mer in i ämnet valde vi att göra en pilotintervju med Lars Lundh på Möckelnföretagen. Han 

har stor erfarenhet av nätverkande och har även arbetat länge i ledande position i ett formellt 

nätverk. Yin (2007) menar att användning av pilotfall kan vara ett sätt att göra den kommande 

datainsamlingen mer givande. Exempelvis kan de intervjufrågor som ska användas senare 

testas och beroende på valet av pilotfall kan nya intressanta aspekter av undersökningen dyka 

upp. Delar av den pilotintervju som vi har genomfört kommer även att användas i empirin 

eftersom den innefattar intressanta aspekter angående samarbetet mellan Örebro Promotion, 

Handelskammaren och Möckelnföretagen.   

 

De personer som har intervjuats kan delas in i två grupper. Dels består dessa personer av före 

detta och nuvarande nätverkssamordnare och dels har vi sökt kontakt med befintliga och före 

detta medlemmar i Örebro Promotion. När det gäller urvalet av personer i den första gruppen 

har vi valt att intervjua två samordnare i Företagarna respektive Möckelnföretagen. Vid sidan 

av Örebro Promotion är dessa två av de största formella nätverksorganisationerna av denna 

form inom regionen. Eftersom vi ville ha en bild av hur denna typ av organisation fungerar 

anser vi att det var naturligt att intervjua dessa två personer. Utöver dessa personer har vi även 

talat med den nuvarande samordnaren på Örebro Promotion samt två av hans företrädare. Vi 

sökte också kontakt för en intervju med en tredje tidigare nätverkssamordnare för ÖP, dock 

utan framgång. Även här menar vi att det var ett naturligt val då vi ville få en bild av hur 

Örebro Promotion har ändrats över tid. 

 

Den inledande kontakten med dessa sex respondenter har gjorts via e-post och telefon. 

Intervjuerna har sedan bokats. Fyra av dessa har ägt rum på respondenternas kontor medan en 

genomfördes i en mer offentlig miljö (hotellobby). Anledningen till att en intervju 

genomfördes i denna miljö var att respondenten föreslog detta eftersom dennes arbetsplats 

inte passade för att genomföra en intervju.  

 

Ett av de antaganden vi hade innan vi började skicka ut intresseförfrågningar till medlemmar i 

ÖP var att företagens storlek och bransch har betydelse för varför företaget är med. Vi 

grundar detta på bland annat de både finansiella och tidsmässiga resurser som läggs ner på 

medlemskapet. Vi har också en tanke att syftet att vara med kan variera beroende på vilken 

bransch företaget tillhör. Branschtillhörighet påverkar i sin tur också vilken typ av 

leverantörs- och kundgrupp som företag söker. 
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När det gäller urvalet av medlemmar i vår studie har vi därför fokuserat på att välja ut 

respondenter i olika branscher och i olika storlek. Eftersom målet med vår studie inte är att 

göra statistiska generaliseringar finns det inget behov av ett slumpmässigt urval. Det är 

ovanligt att kunna dra statistiska slutsatser utifrån en fallstudie oavsett vilket urval som finns 

att utgå från (Gummesson, 2000). Att vi valde ett urval på åtta medlemmar beror på en rad 

olika orsaker. Dels ville vi ha fler befintliga medlemmar än exmedlemmar eftersom 

omsättningen på medlemmar trots allt är ungefär 20 procent per år (Forssell, 2010). En annan 

anledning är att det är relativt tidskrävande att boka in och genomföra intervjuer. Vi var 

tvungna att hitta en tid som passade respondenten och samtidigt inte krockade med andra 

möten. Samtidigt måste utskicken ges en viss tid innan vi har kunnat räkna bort personer som 

inte svarat på e-post.  

 

I kontakten med befintliga medlemmar i Örebro Promotion har vi utifrån medlemsregistret 

valt ut ett 20-tal företag från olika branscher och i olika storlek. Vi kontaktade dem via e-post. 

I brevet beskrevs vår studie och personerna tillfrågades om de hade möjlighet att ställa upp på 

en intervju. De företag som anmälde intresse gick vi vidare med genom att boka en intervju 

via e-post eller telefon. De företag som vi inte kunde gå vidare med på grund av felaktiga 

kontaktuppgifter eller att de inte hade möjlighet att genomföra intervjun filtrerades bort 

samtidigt som vi tog kontakt med nya företag. Vi valde att vänta i en vecka innan vi valde att 

filtrera bort företag som inte svarat för att sedan kontakta nya. Sammanlagt har vi skickat ut 

knappt 40 förfrågningar. På dessa har det inkommit svar från ungefär hälften varav åtta 

svarade att de kunde ställa upp.  

 

I kontakten med företagen var det avgörande för oss att få tag på rätt person. Den person vi 

sökte var den på respektive företag som varit aktiv inom Örebro Promotion. Detta 

underlättades givetvis av att det fanns kontaktpersoner angivna i medlemsregistret. Detta är 

också anledningen till att vi har valt att inte gå vidare med de företag vars kontaktuppgifter 

har varit felaktiga i registret. I medlemsregistret finns det på vissa företag flera 

kontaktpersoner. I dessa fall har vi valt att kontakta den person som haft högst befattning 

(oftast VD eller regionchef alternativt marknadschef).  

 

Vid kontakter med före detta medlemmar har vi valt dem som gått ur Örebro Promotion under 

året eller ska lämna ÖP vid årsskiftet. Detta gjordes för att vi var måna om att få tillgång till 

rätt person på företaget, någon som har varit med på aktiviteter under senare tid. Dessutom får 

vi därigenom tillgång till sådana personer som har tagit beslutet att avsluta företagets 

medlemskap relativt nyligen. Vi fick en lista från Örebro Promotion med drygt 25 företag som 

nyligen valt att lämna eller är på väg att lämna Örebro Promotion i skrivande stund. I de flesta 

fall fanns det en kort notering om varför företaget har valt att gå ur, exempelvis tidsbrist eller 

att verksamheten avvecklas. 

 

Vi började med att filtrera bort de företag som hade lagt ner verksamheten. Resterande 19 

företag kontaktades via e-post. En majoritet av företagen fanns fortfarande kvar i Örebro 

Promotions register vilket underlättade för oss då det fanns en angiven kontaktperson. För de 

företag som inte längre fanns kvar i registret letade vi upp kontaktuppgifter på deras 

respektive hemsida samt via Eniro. Vi valde att kontakta VD, ägare eller liknande för dessa 

företag. De företag som anmälde sitt intresse för att delta i vår undersökning kontaktades 

vidare via e-post eller telefon för att boka intervju.  

 

Under intervjuerna har vi haft ett upplägg där en av oss fokuserat på att ställa frågor och den 

andre på att anteckna. Vi har visserligen spelat in intervjuerna i digital form men ville även 
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föra anteckningar eftersom vi genom detta kan skriva ner aspekter som inte är möjliga att 

spela in på en ljudfil, till exempel kroppsspråk. Dessutom är det en fördel att skriva på papper 

om den inspelningsutrustningen av någon anledning inte skulle fungera. 

 

Alla intervjuer som har genomförts har spelats in och finns tillgängliga i digital form, med ett 

undantag. Beroende på tekniska problem försvann intervjun med Joakim Bäck på 

Företagarna, trots att den spelades in, innan vi hann spara den. Utöver inspelningarna fördes 

även anteckningar vid alla intervjutillfällen. I fallet med Bäck upptäcktes felet omedelbart och 

vi valde därför att transkribera intervjun direkt efter att den hade avslutats utifrån 

anteckningarna samt vad som fortfarande var färskt i minnet. Alla intervjuer har 

transkriberats. Båda forskarna har varit närvarande vid samtliga intervjuer och 

transkriberingar. Intervjuerna har som tidigare nämnts genomförts så att en av oss har 

fokuserat på att ställa frågor och den andre har fokuserat på att anteckna. Ett antal av 

respondenterna begärde att deras svar skulle hållas anonyma. Dessa benämns i uppsatsen 

istället som ”medlem 1”, ”ex-medlem 1” och så vidare. En kortare beskrivning av företagens 

bransch och inriktning görs dock eftersom detta är av intresse i analysen, med tanke på våra 

antaganden. 

 

Vi har valt att låta respondenterna själva välja om de vill vara anonyma eller ej. Innan varje 

intervju startade tillfrågades respondenten om anonymitet. Anledningen till att vi inte har valt 

att låta alla vara anonyma är att vi tror att det ger en bättre förståelse för företaget om läsaren 

vet vilken företaget är. Vi anser däremot att det är viktigt att de som har bett om att få vara 

anonyma ges tillåtelse till detta. Anledningen till det är att den som vill vara anonym men inte 

får det kanske inte delger oss all information eftersom personen av någon anledning är orolig 

att svaren ska få oönskade effekter på annat håll. Vi har därför varit tydliga om att möjlighet 

till anonymitet ges redan i första förfrågan om intervju. Tilläggas bör att de flesta av 

respondenterna trots allt inte har utnyttjat denna möjlighet.  

 

Intervjuerna som genomförts är alla av semistrukturerad karaktär (Yin, 2007). Vi har haft ett 

antal grundfrågor som intervjuerna har byggts upp kring. Majoriteten av frågorna är av öppen 

karaktär men det finns även ett antal bakgrundsfrågor för att se om datamaterialet skiljer sig åt 

beroende av frågornas karaktär. Dock har vi varit öppna för att respondenternas svar kan 

komma att beröra andra intressanta aspekter. Vi har gått in djupare på dessa områden genom 

att ställa följdfrågor. Genom detta har vi försökt att inte bli begränsad av vår mall men ändå 

försökt hålla oss till ämnet bästa möjliga mån.  

 

De frågor vi har ställt till respondenterna baseras delvis på den litteraturgenomgång som görs 

i kapitel 2. Intervjuerna har behandlat faktorerna som visas i figur 2 När utgångspunkten för 

undersökningen är tidigare teorier och modeller kan det uppstå problem då intressanta data 

som skulle kunna samlas in inte inkluderas eftersom dessa inte ingår i den tidigare 

forskningen. På detta sätt begränsas studiens möjliga resultat (Gummesson, 2000). För att 

undvika denna problematik har vi börjat intervjuerna med att låta respondenterna prata öppet 

om sina upplevelser av medlemskapet. En av grundfrågorna är exempelvis ”varför är ni med i 

ÖP?”. Efter detta har vi sedan frågat mer specifikt om vissa aspekter som har framkommit i 

vår litteraturgenomgång. Frågorna relaterar till ämnen som relationsskapande, affärsskapande 

etc. Vi anser även att detta kan leda till att få mer uppriktiga svar från respondenten då frågor 

som bygger på forskning kan vara ledande. Genom att från början inte styra respondenten mot 

specifika områden menar vi att svaren blir mer spontana. För en fullständig översikt över 

intervjumallarna som vi har använt oss av hänvisas läsaren till bilagorna.  
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Vi har utöver de formaliserade intervjuerna även pratat med personer under mer informella 

former. I samband med att vi skickade ut vår förfrågan om att arbeta med Örebro Promotion 

hade vi ett kortare möte med en projektledare på Handelskammaren Mälardalen. 

Diskussionen berörde främst hur vi skulle gå tillväga med uppsatsen men projektledaren 

berättade även lite kortfattat om Handelskammaren och deras samarbete med Örebro 

Promotion. Informella intervjuer har också genomförts på de BNI-möten som vi har deltagit i. 

De som vi då har talat med är dels medlemmar i nätverket men framförallt den som är 

ansvarig för BNI i Örebroområdet, Marie-Louise Nyrén. Det som kommit fram under 

intervjuerna på BNI-mötena presenteras i empirikapitlet under observationer av BNI.  

3.3.2 Observationer 

 

Gummesson (2000) menar att det alltid är en fördel att skaffa personlig erfarenhet av det som 

studeras eftersom att bara basera undersökningar på vad andra har studerat eller skrivit om lätt 

kan leda till missförstånd. Detta var en anledning till att vi valde att besöka några av de 

aktiviteterna som anordnas. På så sätt kan vi få en egen uppfattning om vad som händer och 

hur det går till. Därigenom behöver vi inte enbart förlita oss på vad samordnare och 

medlemmar berättar för oss. För att kunna sätta in våra upplevelser av aktiviteterna på Örebro 

Promotion i ett större perspektiv har vi även besökt aktiviteter som anordnas av Företagarna. 

Därigenom får vi en referenspunkt i vår analys som baseras på en annan källa.  

 

Vi har observerat fem olika aktiviteter som anordnas av Örebro Promotion, BNI respektive 

Företagarna. Den aktivitet som har observerats i Örebro Promotion var Promotionmorgon. 

Detta är ett möte för medlemmar i nätverket som under en dryg timmes tid ges lite 

information om aktuella händelser, både i Örebro Promotion och generellt i regionen. Vi var 

båda på plats för att kunna få mer än ett perspektiv på observationerna och de intryck som 

gavs (Yin, 2007). 

 

Vid alla observationstillfällen gjordes transkriberingarna i direkt anslutning efter 

aktiviteternas slut för att intrycken skulle vara så färska som möjligt i minne. Dessutom blir 

det lättare att tolka sina egna anteckningar ju kortare tid som har fortskridigt efter att de 

skrivits ner. Vi förde båda anteckningar under observationerna av Örebro Promotion och 

Företagarnas aktiviteter. Det vi var ute efter att observera var hur Örebro Promotion förde ut 

sin kommunikation till medlemmarna samt hur medlemmarna interagerade med varandra i 

jämförelse med de andra observerade nätverken.  

 

När vi observerade Promotionmorgon kom vi till lokalen några minuter innan den utsatta 

tiden för medlemmarna. Platsen för aktiviteten var Club 700 i Örebro. Vi blev tilldelade plats 

längst bak där vi hade en bra överblick över hela lokalen. Under aktivitetens gång satt vi kvar 

och antecknade medan vi efteråt gick runt för att se om interaktionen mellan medlemmarna 

var stor. Miljön var densamma vid andra observationstillfället. Upplägget och antalet 

besökare var även det likvärdigt med den tidigare Promotionmorgon. Vi placerade oss även 

på samma plats i lokalen för att kunna observera med liknande förutsättningar som första 

gången. 

 

Den andra aktiviteten som observerades var Företagarnas Frukostmöte. Aktiviteten ägde rum i 

hotellobbyn på Clarion Hotel i Örebro. Eftersom hotellet även hade sina ordinarie gäster som 

åt frukost samtidigt som mötet blev det svårare att urskilja vilka som var en del av aktiviteten 

och vilka som var utomstående. Vi kom dit några minuter innan deltagarnas utsatta tid och 

valde att sätta oss vid ett bord i utkanten av lokalen för att få en överblick över hela rummet. 
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Det vi främst ville se med vår observation var hur det skilde sig åt mellan Örebro Promotion 

och Företagarna i kommunikationen från organisationen samt interaktionen medlemmarna 

emellan. Vid alla observationstillfälle visste samordnarna till att vi var där och varför. 

Deltagarna hade däremot inte fått inte fått någon officiell information om vår observation. Det 

ska trots detta klargöras att vi inte på något sätt dolde vårt syfte om det var någon som ville 

veta. 

 

Vi blev även inbjudna att besöka två BNI-möten. Dessa var lunchmöten som ägde rum på 

Restaurang Svalan respektive Restaurang 4:e Våningen i Örebro. När vi observerade dessa 

möten använde vi oss av en metod som kallas deltagande observation (Yin, 2007). 

Anledningen till att vi valde detta observationssätt var för att mötena var av mer intim 

karaktär. Vi menar att det hade blivit onaturligt att distansera sig från mötet och besökarna. 

Dessutom är BNI-mötena av den karaktären att mycket handlar om diskussioner vid borden 

och dela sina egna upplevelser och erfarenheter snarare än att fokusera på ett program på en 

scen. Därför ansåg vi att det gav en djupare förståelse för mötets kärna genom att själva delta. 

Detta gjorde även att vi inte kunde föra anteckningar på samma sätt som under de andra 

aktiviteterna eftersom vi själva deltog i mötena.  

 

Vårt deltagande på mötena var på liknande villkor som de andra gäster som hade blivit 

medbjudna. Vi deltog vid diskussionerna vid bordet och presenterade oss för alla besökare. Vi 

berättade även för alla varför vi var där under presentationssegmentet. Vi fick inte känslan av 

att någon medlem blev mer tillbakadragen som en följd av vår närvaro, utan det väckte 

snarare intresse bland besökarna. Det är dock svårt för oss att bedöma hur vår närvaro 

påverkade utgången av mötena. Vi är trots allt medvetna om det som Gummesson (2000) 

påpekar, att det är omöjligt att vara en neutral observatör i en social situation. Viss påverkan 

är därför något att räkna med när denna datainsamlingsmetod väljs.  

3.4 Presentation och analys av data 

 

För att underlätta arbetsgången innan datamaterialet ska presenteras och analyseras är det 

viktigt att kunna återkomma till datamaterialet. Ett enkelt sätt att göra detta är att upprätta en 

databas för de rådata som samlas in (Yin, 2007). Vi har i vårt arbete kontinuerligt sparat all 

data som har samlats in, i form av inspelat material, transkriberingar och dokument för att lätt 

kunna gå tillbaka om det skulle behövas.  

 

Vi har valt att dela upp materialet i två delar där vi först i kapitel 4 presenterar datamaterialet 

för att sedan analysera dessa i det efterföljande kapitel 5. Presentationen av datamaterialet är 

uppdelad i fyra delar. Det första som presenteras är de observationer som har genomförts. För 

att läsaren ska få en bild av hur de möten vi har deltagit i går till har vi valt att skriva ut dem 

var och en för sig i stället för att göra en sammanställning. Datamaterialet fokuserar på 

detaljer kring hur mötena går till och för att känslan från mötena ska förmedlas på ett korrekt 

sätt anser vi att det är viktigt att hålla isär dessa. 

 

De tre övriga delarna är datamaterial insamlat från intervjuer. Vi har gjort en distinktion 

mellan samordnare, medlemmar och exmedlemmar i ÖP. Vi har gjort denna uppdelning för 

att läsaren lättare ska kunna följa respondenterna. Dessutom har olika ämnen tagits upp med 

de olika respondentgrupperna vilket vi anser gör att denna uppdelning blir naturlig. 

Utgångspunkten i arbetet med att dela upp datamaterialet är de transkriberingar som har gjorts 

efter varje intervju. 
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Vi har valt att presentera datamaterialet genom att göra kategoriseringar. Vi har plockat ut ett 

antal huvudkategorier som baseras på de ämnen som har tagits upp under intervjuerna. 

Exempel på dessa kategorier är varför företag är med i Örebro Promotion och hur 

aktiviteterna upplevs. I dessa huvudkategorier har vi sedan utvecklat ett antal underkategorier 

som baseras på vad respondenterna har svarat (se Helin & Sandström, 2010). Genom att göra 

detta har vi kunnat reducera datamaterialet och välja ut det som är relevant för studien. 

Inledningsvis hade vi ett större antal både huvud- och underkategorier för att lättare kunna 

hålla isär datamaterialet. Vi kommer att använda oss av tre dokument där datamaterialet 

kategoriseras inledningsvis. Först när vi är klara med vilka kategorier som ska vara med i 

uppsatsen skriver vi om materialet till en sammanhängande text. Efter att allt datamaterial 

lyfts ut från transkriberingarna och placerats in i relevanta kategorier har vi sedan lagt ihop 

kategorier som ligger nära varandra. Om det finns ett för stort antal kategorier blir det svårt att 

finna mönster i materialet (Yin, 2007) och det skapas inte heller någon mening med det 

insamlade materialet.  

 

Efter att datamaterialet presenterats kommer vi att göra en analys utifrån detta. I analysdelen 

kombineras datamaterialet från de olika källorna. Vi framhäver samband och avvikelser i 

datamaterialet och kommer att göra en jämförelse mellan observationerna och intervjuer. 

Även intervjugrupperna emellan kommer en jämförelse att göras. När jämförelser görs på 

detta sätt är det väsentligt att vara uppmärksam på både avvikelser och gemensamma drag. 

Risken finns att för mycket fokus läggs på likheter och därför missar aspekter som är av stor 

betydelse i datamaterialet (Halinen & Törnroos, 2005). En viktig del i analysen blir att leta 

efter generella drag. I analysen vägs även vad vi har kommit fram till i litteraturgenomgången 

in. Vi kommer att se vilka likheter och skillnader med andra formella nätverk som kan 

urskiljas. 

 

Eftersom målet med studien till viss del är att kunna skapa en grund för vidare forskning om 

denna typ av formella nätverk måste en viss grad av generaliseringar göras. Detta handlar inte 

om statistisk generalisering då studien baseras på ett enskilt fall. Gummesson (2000) tar upp 

ett antal aspekter som vi anser vara viktiga när generalisering diskuteras. För det första menar 

han att det bör vidtas försiktighet angående övergripande generaliseringar eftersom 

förutsättningarna skiljer sig kraftigt från fall till fall. Dessutom menar han att 

generaliseringarna inte är fasta tills någon annan har motbevisat dem utan att vidare forskning 

snarare utvecklar teorin snarare än att förkasta den. Det är också därför vi ser vår studie som 

en grund för andra att bygga vidare på.  
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4. Empiri 
 

 

I detta kapitel presenteras det datamaterial som samlats in. För att läsaren lättare ska kunna 

följa med i vilka data som kommer varifrån har vi valt att dela upp avsnittet i fyra delar. I 

första delen presenteras de tillställningar som observerats. De efterföljande tre underkapitlen 

innehåller datamaterial från de intervjuer vi har gjort. Intervjuerna är i sin tur indelade under 

olika rubriker baserat på vilken grupp som intervjuats. För att läsa om hur datamaterialet har 

kategoriserats hänvisas läsaren till metodkapitlet (kapitel 3). Avsnittet om medlemmar och 

före detta medlemmar inleds med en kortare beskrivning av de företag som valts ut, detta för 

att läsaren lättare ska kunna följa respektive respondenters svar. Vi anser även att det ger 

viktig bakgrundsinformation om företagens storlek, bransch och så vidare. 

4.1 Observationer 

4.1.1 Promotionmorgon 

 
Promotionmorgon 29/10 

Promotionmorgon hålls alltid mellan 07.30 och 09.00 den sista fredagen varje månad. Mötet 

leds från den stora scenen och nedanför finns plats för drygt 200 besökare. Huvudsponsorn för 

detta möte var Länsförsäkringar Bergslagen, vilket visades på roll-ups utanför. På andra roll-

ups i entrén fanns information om Örebro Promotions olika grennätverk, exempelvis Young 

Promotion och Q-net. Besökarna började dyka upp vid 07:30. Direkt när de kom in i salen 

tilldelades de en slumpmässig bordsplacering. Många stod och pratade med varandra innan de 

gick och satte sig vid borden. De flesta hade satt sig vid 07:50. Vid denna tidpunkt var salen i 

princip fullsatt. Samtalen fortsatte vid respektive bord fram till 08:00 då det avbröts av en 

introduktion på filmduken. Moderatorn kom sedan in och frågade hur många som varit med 

på Promotionbåten föregående helg. Det visade sig att en klar majoritet av deltagarna på 

mötet även varit med på båten. 

 

De första gästerna på scenen var säljchefen och skadechefen på Länsförsäkringar som 

berättade hur de arbetar i Örebroregionen. Länsförsäkringar visade även en kort film där en 

nöjd kund berättade om sina erfarenheter. När gästerna kom med olika tips för hur man kan 

förebygga skador inför vintern berättade de även att alla mötesdeltagare skulle bli tilldelade 

reflexväst och isskrapa i Promotionpåsen. 

 

Efter detta inslag intervjuade moderatorn Jon Forssell och Claes Nelander om Promotionbåten 

och aktiviteterna kring detta event helgen innan. De berättade att de hade skickat ut en enkät 

där deltagarna fick svara om sina upplevelser. Resultatet var ännu inte färdigställt men de 

framhävde att den spontana responsen var mycket positiv. Nelander berättade att affärsnyttan 

var en av de viktigaste aspekterna med båten och i samband med detta berättade också 

Länsförsäkringars ansvarige för företagets monter på båten hur framgångsrikt det hade varit 

att vara med på båten. Han menade att de enkelt kunde räkna hem kostnaden som betalades 

för att delta i båtresan samt den inledande mässan på Conventum. Under denna tre timmar 

långa mässa hade de bokat lika många säljmöten som de normalt gör under en 

tvådagarsmässa.  

 

Efter denna programpunkt presenterades ett projekt som kallas Business Region Örebro. Detta 

projekt handlar om samverkan mellan Örebro läns tolv kommuner. Det berättades om hur 
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projektet skulle hjälpa företagare i länet. Den grundläggande tanken var att kommunerna inom 

länet skulle jobba mer tillsammans eftersom det i nuvarande läge präglas av att kommunerna 

enbart fokuserar på sitt eget. Inom projektet hoppas man på bättre samverkan med 

näringslivet och betonade därför vikten av att det går bra för hela regionen. Näringslivschefen 

menade att det kan vara svårt med kompetensförsörjning för stora företag i de mindre 

kommunerna. Om dessa företag väljer att flytta, kommer de med största sannolikhet att flytta 

utomlands snarare än att flytta verksamheten till Örebro.  

 

Efter detta visades korta reklamfilmer från medlemmar i ÖP. Detta inslag kallas för Speakers 

Corner. Efter filmerna kom en representant från ett medlemsföretag upp på scen och berättade 

om vilka tjänster de erbjuder. Detta följdes av ytterligare en reklamfilm. Denna något längre 

film är en exklusivare variant av Speakers Corner och enbart en sådan visas vid varje möte. 

Efter detta presenterades även fyra nya medlemsföretag på bildskärmen. Företagsnamnen 

syntes på filmduken i ca 20 sekunder utan närmare beskrivning av verksamheten eller 

omnämnande från moderatorn. 

 

Nästa programpunkt var information om läget efter det lokala valet som ägt rum i september. 

För att berätta om detta hade en representant från Socialdemokraterna och en representant från 

Miljöpartiet bjudits in. Detta följdes av ytterligare tre reklamfilmer. Efter detta presenterades 

ett projekt som gick ut på att tävla om vilket företag i Örebroregionen som har mest nöjda 

medarbetare. Besökarna informerades kort om innebörden av projektet samt hur de kunde 

anmäla sig. 

 

Den del som efterföljde var Månadens Tips. En kvinna förklarade hur chefer kan hantera 

Facebook och andra sociala medier på sin arbetsplats. Detta efterföljdes av reklam för en 

nyårsshow med lokala kultur- och nöjesprofiler såsom Peter Flack och kammarorkestern. 

Promotionmorgonen avrundades med information om den förestående Örebrogalan. 

Segmentet avslutades av Forssell som mer ingående presenterade det pris som Örebro 

Promotion själva delar ut, Årets Promotion. Priset går till någon som genom nätverk och 

nätverkande har gjort någonting positivt för Örebroregionen. Här framhävdes att detta inte 

behövde ha skett genom just Örebro Promotion, utan kunde ha varit genom vilket lokalt 

nätverk som helst. Forssell förklarade därefter att mötet var avslutat 09:00 och tackade alla 

besökare och gäster. Vissa valde att lämna lokalen direkt medan andra stannade kvar en kort 

tid för spontana samtal med andra besökare.  

 
Promotionmorgon 26/11 

Vid 07:35 började besökarna droppa in. Många stod vid frukostbordet och pratade med andra 

samtidigt som de försåg sig med frukost. Tio minuter senare var salen fylld till ungefär tre 

fjärdedelar och de flesta satt vid borden och småpratade. Det var i princip fullt när 

konferencieren hälsade välkommen och berättade att morgonens tema var Möten varpå 

deltagarna uppmuntrades att knyta nya kontakter. Konferencieren berättade att möblerna var 

från Style By Edenvik, en medlem i ÖP. Även Örepro nämndes av konferencieren under 

mötets gång. 

 

Värd för dagen var Grant Thornton. Detta exponerades genom att deras roll-ups fanns både på 

scenen och utanför lokalen. Mötet inleddes med att representanter för företaget berättade om 

verksamheten och bjöd in besökarna till ett evenemang om skattefrågor. Besökarna 

informerades också om Promotionpåsen som delas ut efter mötet. Efter detta var det gäster 

från ÖSK och KIF Örebro samt en representant från Örebrokompaniet som berättade om den 
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påverkan sportsliga framgångar har för Örebro och hur sådana framgångar påverkar Örebros 

varumärke. Detta efterföljdes av en reklamfilm. 

 

Örebro Convention Bureau var den gäst som bjöds upp på scen efter detta. De berättade om 

sin verksamhet och bad deltagarna om hjälp för att förmå folk att anordna möten i regionen. 

Organisationen är en del av Örebrokompaniet och erbjuder gratis hjälp till personer som 

försöker förlägga större möten till Örebro. Näringslivskontoret berättade därefter om 

näringslivsdagen. Besökarna bjöds in till denna aktivitet samtidigt som upplägget kortfattat 

presenterades. Detta följdes av att nya medlemmar, två företag, i ÖP presenterades. Månadens 

tips handlade om energibesparing. En medlem i ÖP gjorde reklam för LED-lampor. ÖP:s 

medlemmar lovades minst 10-15 % rabatt på lamporna. Detta följdes av reklam för Hjalmars 

Nyårskrock 2. Under mötet gavs även kort information om Campusmässan på universitetet. 

City Örebro presenterade ett presentkort som de tagit fram inför julen. Den exklusiva 

Speakers Corner-filmen var från samma företag som vid mötet i oktober. 

 

Jon Forssell gick därefter upp och började med att berätta lite kort om syftet med nätverk. Han 

framhävde att det innebär att man kan ta del av andras kontakter. Sedan berättade han om 

verksamhetsplanen för 2011. I samband med detta betonades två saker. Det första var att 

skapa en mötesplats mellan företag och studenter. Forssell berättade att ÖP för närvarande 

sökte företag som kan tänka sig att vara med. Det förväntas bli 5-6 träffar om året och kostar 

företagen 10 000 kr. Det andra som togs upp var att profilera Örebro mer som en 

näringslivsstad, vilket ska ske i samarbete med Örebrokompaniet. En av tankarna för att 

genomföra detta var att förknippa vissa branscher specifikt med Örebro i likhet med glasriket 

i Småland. Det handlar också om att locka kompetenta personer och företag till Örebro. De tre 

nyckelord som ÖP arbetar med i dessa frågor är rekrytering, etablering och försäljning. 

Mötets sista inslag var Örebro Studentkör som sjöng och gjorde reklam för en konsert i 

december. I slutet av mötet tackades Thorén Business School för sitt arbete med påsarna samt 

Xpecta för ljus/ljud under året.  

 

Efter mötet gick en stor del av besökarna direkt. De som stannade kvar började prata med 

varandra. Ungefär hälften satt kvar i salen och andra hälften talades vid i foajén. Vissa satt vid 

borden medan andra stod i mindre grupper. En kvinna gick runt och delade ut reklamblad från 

KIF Örebro. Efter en kvart började salen och foajén tömmas på folk. Promotionpåsen var 

betydligt tunnare denna gång. Vi noterade att endast en medlem valt att utnyttja påsen vid 

bägge tillfällena. 

4.1.2 BNI-möte 

 
Restaurang Svalan 26/11 

Vi blev inbjudna genom en av de personer vi intervjuat tidigare i samma vecka. Ansvarig för 

alla BNI-möten i Örebroregionen är Marie-Louise Nyrén. Svalan är en av åtta BNI-grupper i 

området, där totalt över 200 företag är medlemmar. Denna grupp möts varje fredag. Gruppen 

har 33 fasta medlemmar och två av dessa valdes in under det möte som vi observerade. På just 

detta möte var ungefär tio gäster som de ordinarie medlemmarna hade bjudit in närvarande 

inklusive oss. Om en fast medlem inte har möjlighet att närvara är det möjligt att skicka en 

ersättare. Vi upplevde att det var en stor spridning mellan medlemmarna, både vad gäller 

bransch och storlek. Bland de representerade branscherna fanns företag som arbetade med 

försäkringar, bilvård, och utbildning. 
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Nyrén upplever att Örebro-regionen är ett mycket starkt fäste för BNI-konceptet. Även om 

storstadsregionerna är ledande anser Nyrén att Örebro inte ligger långt efter. Hon berättade att 

BNI har funnits i Örebro-regionen i nio år. Vidare berättade hon hur det fungerar när en ny 

grupp startas. Eftersom en BNI-grupp bygger på att det inte ska vara konkurrerande företag 

med berättar Nyrén att olika inriktningar i varje grupp kan bli fyllda relativt snabbt. När det då 

kommer fem-sex företag som vill vara med i BNI men inte får plats i någon av de befintliga 

grupperna startas en ny grupp. Nyrén berättar vidare att BNI fungerar som en form av 

utbildning. Varje medlem får träning i att tala inför andra eftersom detta görs detta varje gång.  

 

Vi kände igen flera av personerna från Promotionmorgon och från Örebro Promotions 

register. Några av besökarna hade vi intervjuat eller skulle intervjua. En av medlemmarna vi 

talade med vid bordet berättade att han var medlem i ÖP precis som många av de andra. 

Denna medlem berättade även att han tyckte att båda nätverken var bra men att han upplevde 

BNI som mer affärsskapande. Besökarna började droppa in 10 minuter innan utsatt tid. Folk 

gick runt och hälsade på varandra och presenterade sig för gästerna. Till en början var det bara 

allmänt småprat vid borden. Vi uppfattade det som att folk placerade sig där det fanns plats 

utan någon tydlig uppdelning. Det blev en blandning mellan folk som kände varandra och folk 

som inte gjorde det vid varje bord.  

 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade lite kort för gästerna vad BNI-gruppen gör 

och hur de arbetar. Under tiden som ordföranden talade skickades det runt ett antal boxar där 

det fanns flikar för varje medlemsföretag med visitkort. Gästerna uppmanades att lägga ner 

sina egna visitkort i speciella fack och alla besökare hade möjlighet att ta varandras visitkort. 

Vidare presenterade han dagens agenda och lämnade sedan över ordet till den första 

presentationen. Varje medlem har ordet i 60 sekunder per möte att disponera som de själva 

vill. Vissa presenterade bara sina företag, andra framhävde aktuella erbjudanden och 

händelser. Vi slogs ganska fort av den familjära stämning som rådde på mötet. Det var mycket 

skratt och skämt mellan gästerna samtidigt som gästerna snabbt blev introducerade i gruppen. 

Efter att medlemmarna hade talat fick gästerna 30 sekunder vardera att presentera sina 

verksamheter och sin agenda. 

 

I samband med presentationerna gavs alla också möjlighet att göra så kallade sökningar. Det 

innebär att möjlighet ges att söka en specifik person eller något företag som man vill komma i 

kontakt med. På borden låg referenskort där alla hade möjlighet att skriva upp möjliga 

referenser på de sökningar som gjordes. På korten uppgavs företagets namn, kontaktperson 

samt vem som hade angivit referensen. Det gavs även möjlighet att ange hur het just den 

referens som angivits var i förhållande till den givna sökningen. Utöver referenskorten 

ombads även medlemmarna att anonymt lämna in en lapp som uppgav vilka av referenserna 

som lett till affärer, och hur mycket varje affär var värd i kronor. Lapparna placerades i en box 

för att värdet av referenserna i genomsnitt skulle kunna utvärderas. Efter presentationerna 

blev det en kortare kaffepaus. Flera kontaktade även varandra i kön till kaffet för att direkt 

söka referenser eller be om hjälp. 

 

Nästa del av mötet var vad som kallades för referenspunkten. Där fick alla besökare möjlighet 

att berätta vilka referenser de hade samt lämna över dem till den aktuella personen. 

Referenserna var inte endast för sökningar utan även av mer generell karaktär. I samband med 

detta var det också flera medlemmar som tackade för tidigare referenser som hade lett till 

jobb. Mötet ledde fram till 34 olika referenser. En kopia av varje referens gavs också till 

ordföranden. Varje möte avslutas med att en medlem har en längre presentation på ungefär tio 

minuter. Medlemmen som ansvarar för denna längre presentation har också till uppgift att ta 
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med en gåva som sedan lottas ut genom en dragning bland de referenser som inkommit under 

mötet. Med andra ord finns det större möjlighet att få gåvan ju fler referenser som lämnas. 

 
Restaurang 4:e Våningen 2/12 

Medlemmarna kom dit någon gång mellan 11:00 och 11:15. Det var 19 personer på plats. Det 

började med vanligt mingel innan mötesledaren inledde mötet och bad besökarna gå och 

hämta mat vid buffén. Samtalen mellan besökarna fortsatte under tiden i kön. Samtalen hölls 

vid liv även vid borden i ungefär tio minuter, då mötesledaren började med själva mötesdelen. 

En av medlemmarna hade fått i uppgift att tala om ett segment som kallas utbildning. Han 

uppmanade medlemmarna i denna BNI-grupp att besöka andra grupper i länet. En ny medlem 

valdes sedan in. Varje gång en ny medlem väljs in får denne möjlighet att tala i tre minuter, 

antingen vid nuvarande möte eller nästa (vid detta tillfälle valde medlemmen att spara sin 

gång). Antalet sökningar var färre jämfört med det tidigare mötet vi besökte.  

 

Detta följdes av en kaffepaus. Under pausen pratade folk med varandra samtidigt som en del 

referenser lämnades. När alla var tillbaka och hade satt sig ner började 10-minutaren. Sedan 

var tid för tack och överlämning av referenser. Någon enstaka person tackade för tidigare 

referenser. Totalt var det 11 referenser som lämnades under detta möte. Vi noterade även att 

det bland dessa referenser ingick även sådana som inte gått direkt via BNI och också sådana 

som redan ägt rum. Mötet avslutades med utdelning av två gåvor, dels genom lottdragning 

bland referenserna och dels genom att Nyrén delade ut till den som hade hållit den bästa 60-

sekundaren för dagen.  

 

Precis som det andra mötet präglades detta av mycket skämt mellan medlemmarna. En av 

medlemmarna berättade att företaget hade varit BNI-gäst i ett antal olika grupper vilket hade 

till affärer varje gång. Därför valde företaget att gå med. De hade varit med ett halvår och 

skulle göra en utvärdering av medlemskapet efter ett år. En annan medlem berättade att hans 

medlemskap inte ger särskilt många direkta affärer. Det beror visserligen på att de produkter 

som säljs inte är någonting som inriktar sig mot företag samtidigt som det inte är någonting 

som spontaninhandlas. Han menade att företaget mer är med för att synas och när det väl 

uppstår ett behov hos någon så är det stor chans att de tänker på just detta företag framför 

konkurrenterna. 

 

Nyrén berättade efter mötet att BNI-konceptet är relativt hårt styrt från USA. Det finns bland 

annat vissa strukturella regler om hur mötena ska gå till. Egentligen är det bara tänkt som 

frukostmöten. Nyrén har dock lyckats få igenom att byta till lunch. Dessutom arbetar hon för 

tillfället med att försöka få igenom så att någon grupp kan ha möten vid 16-tiden. Detta dels 

för att vissa inte kan avvara andra tider och dels för att vissa inte kan delta på dessa möten 

under arbetstid. Nyrén ser inte ÖP som en konkurrent. Hon menar att det är två olika nätverk 

med olika syften. Hon berättar även att hennes företag är med i ÖP men att hon sällan kan 

närvara på Promotionmorgon eftersom det är BNI-möten samtidigt. Hon och Forssell för en 

kontinuerlig dialog om hur nätverken ska samverka. 

4.1.3 Företagarnas Frukostmöte 

 

Eftersom mötet ägde rum på ett hotell med andra gäster försvårade det något att avgöra vilka 

som deltog i mötet och vilka som var hotellgäster. Anmälning för att komma till 

arrangemanget skedde via en hemsida och deltagarna prickades sedan av vid ingången 

samtidigt som de ombads lämna sitt visitkort. Gästerna kom dit och åt frukost vid 07:15. 

Nästan alla besökare på mötet var med vid frukosten vid den utsatta tiden, ingen kom enbart 
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till mötet. Själva mötet började vid 08:00. Värdföretag för detta tillfälle var Grant Thornton 

vilket syntes genom att de hade roll-ups utplacerade. Förutom värdföretaget fanns även roll-

ups som skyltade med Hjalmars nyårskrock och Julkalendern i Rådhuset. 

 

Några minuter innan 08:00 introducerade Joakim Bäck kort vad som skulle hända på mötet. 

Därefter kom en representant från Grant Thornton och berättade om materialet som delats ut 

samt om företagets verksamhet. Moderatorn uppmanade kontinuerligt besökarna att ta kontakt 

med personerna på scen och att nätverka för att råda bot på sina eventuella problem. Ett 

stående inslag under hela morgonen var utlottning av gåvor från gästerna på scen. De visitkort 

som lämnades vid ingången placerades i en urna där det drogs en vinnare av de olika priserna. 

Det informerades även om vad som kallas firmafesten, vilket är en tillställning för 

ensamföretagare som anordnas av Företagarna. 

 

Två personer bjöds sedan upp på scenen. Den ene var skattejurist på Grant Thornton och den 

andre var före detta egen företagare. Den sistnämnde av dessa inledde med att förklara vad det 

innebär att sälja sitt företag samt hur han hade fått hjälp med detta av Grant Thornton. Det 

betonades också ett antal gånger under mötet vikten av att ha en revisor trots att det inte är en 

skyldighet för företag med lägre omsättning än tre miljoner kronor. Detta segment avslutades 

med reklam för ett seminarium som skattejuristen skulle hålla senare i månaden. Därefter 

inleddes en bensträckare. Under pausen blev det en hel del rörelse mellan borden samtidigt 

som folk talade med varandra. En person som delade ut pamfletter om den teaterpjäs som det 

började talas om direkt efter pausen. Den som bjöds upp för att berätta mer om pjäsen var 

teaterchefen på länsteatern. Anledningen till detta var att pjäsen som spelas för tillfället har 

koppling till företagande. Därefter kom en person som talade om RUT-avdraget upp på 

scenen. 

 

Efter detta kom en kvinna upp på scenen för att berätta om sin nya uppfinning. Hon bad om 

hjälp för att få ut uppfinningen på marknaden. En av besökarna berättade att han kände till 

någon som hon kunde kontakta. Moderatorn bad även besökarna att rekommendera hjälp till 

denna kvinna angående att starta en hemsida. Utöver detta gjordes en snabb undersökning 

bland besökarna i lokalen om vad de skulle vara beredda att betala för produkten. 

Frukostmötet avrundades med att Bäck berättade lite om kommande aktiviteter från 

Företagarnas sida. Det var ett fåtal som lämnade lokalen omgående efter mötets slut. De flesta 

var dock kvar och pratade med varandra. Några bytte visitkort med varandra. Det såg ut som 

om några av deltagarna diskuterade potentiella affärer eller samarbeten. Kvinnan med 

uppfinningen delade ut information till en besökare som hade ställt en fråga under mötets 

gång. Hon diskuterade även med mannen som hade givit tips på en kontakt. 

4.2 Intervjuer med samordnare 

 

De personer som har intervjuats är eller har varit verksamhetsledare i formella nätverk. Två av 

dessa, Erik Löfgren och Claes Nelander, har varit verksamma inom ÖP. Den nuvarande 

verksamhetsledaren, Jon Forssell, har även han intervjuats. De övriga två är Joakim Bäck, VD 

för Företagarna i Örebro samt Lars Lundh, VD för Möckelnföretagen i Karlskoga. De data 

som samlats in från de två sistnämnda behandlar generella aspekter kring regionala 

företagarföreningar. Datamaterialet från de tre övriga behandlar även specifika aspekter kring 

Örebro Promotion. 
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4.2.1 ÖP:s utveckling 

 
ÖP nu och då 

Löfgren berättar att ÖP startades som ett samarbete mellan kommunen och näringslivet, för 

att skapa en arena för diskussioner. I och med att Löfgren tillträdde som VD bestämdes också 

att större fokus skulle ligga på tillväxtfrågor i kommunen. Löfgren berättar att målet för ÖP 

var att bli en viktig spelare i de stora frågorna i Örebro. Han menar också att ÖP var på en 

högre nivå under hans tid än vad de är idag. Under Löfgrens tid i ÖP startades även ett 

dotterbolag med inriktning på anordnande av evenemang. Det gjordes för att skilja på 

samhällsutvecklingsfrågorna och evenemangsdelen i två olika organisationer. Anledningen 

var att kommunen ville ha bättre insyn i hur deras bidrag utnyttjades. Forssell anser att ÖP 

hade större fokus på evenemang och liknande tidigare medan nätverket mer fokuserar på 

regionala utvecklingsfrågor idag. 

 

Att ÖP fungerar på ett annat sätt idag än under Löfgrens tid anser han enbart vara naturligt. 

Han menar att de förutsättningar som råder idag skiljer sig från tidigare vilket gör att ÖP 

måste drivas på ett annat sätt. Löfgren påpekar också att nätverksorganisationer alltid måste 

vara beredda på förändring. En utveckling av ÖP som han förespråkar är att ha fler nischade 

grennätverk, framförallt ett för aktörer inom upplevelseindustrin. Forssell berättar att ÖP 

använder sig av benchmarking i sitt utvecklingsarbete. Bland annat brukar 

nätverksorganisationer i andra städer besökas för att se hur dessa fungerar. 

 
Byte av verksamhetsledare 

Nelander menar att det inte tenderar att ske några större förändringar i det initiala skedet när 

verksamhetsledaren byts ut. Detta beror på att det tar lång tid att sätta sig in i den befintliga 

driften av ÖP och det är därför svårt att införa sina egna hjärtefrågor direkt från start. Löfgren 

anser att nätverksorganisationer lätt blir personberoende eftersom ledningens informella 

nätverk spelar en avgörande roll. Detta nätverk kan inte lämnas över när ledningen byts ut. 

Han betonar också att det måste finnas en acceptans för att förändring kommer att ske i och 

med att verksamhetsledaren byts ut, eftersom olika personer brinner för olika frågor och detta 

kommer att synas i deras arbete. 

 

Kontinuitet i styrelsen och kunskap hos medarbetarna är avgörande aspekter för att nätverket 

inte ska tappa alltför mycket när samordnare byts ut, enligt Löfgren. Däremot ska det inte 

finnas en rädsla för förändring i sig eftersom personerna som har politiskt inflytande också 

byts ut och därför blir behovet av personer med andra informella kontakter ständigt aktuellt. 

 
Sammanslagningen 

Forssell berättar att ÖP i dagsläget har ett nära samarbete med Handelskammaren Mälardalen. 

Detta samarbete ska göras än mer intimt då de båda nätverken ska slås samman inom en snar 

framtid. Han berättar vidare att detta grundas i att många av medlemmarna i ÖP inte har några 

kunder inom regionen och därför vill ha ett breddat perspektiv på verksamheten. 

Handelskammaren har fler kontakter både på nationell och på internationell nivå och därför 

var det naturligt för ÖP att närma sig dem. Forssell betonar att ÖP:s varumärke med största 

sannolikhet kommer att finnas kvar men att det kommer vara en del av Handelskammaren 

Mälardalen. Däremot är det inte exakt fastställt att se ut hur organisationen kommer att se ut 

men de lokala aktiviteterna kommer att finnas kvar.  
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ÖP och Handelskammaren vill gärna arbeta med att konsolidera utbudet av nätverk för att 

företag ska slippa vara medlem i flera olika organisationer eftersom detta tar både tid och 

pengar, berättar Forssell. Det handlar dock inte om att utplåna de andra nätverken. Hans 

vision är att företag ska kunna ha ett eller två medlemskap som innefattar ett antal 

grundläggande erbjudanden från nätverken. Utöver detta ska det finnas möjlighet att köpa till 

vad Forssell kallar produkter i form av exempelvis golfevenemang. 

 

Lundh berättar att planerna för samarbetet mellan ÖP, Handelskammaren och 

Möckelnföretagen har varit ganska ingående men till följd av att flera personer har försvunnit 

från sina poster har dessa planer för tillfället hamnat lite på is. Planerna för ett fortsatt 

samarbete med Örebro Promotion kvarstår, dock är i nuläget inte frågan om 

sammanslagningen någonting som det arbetas aktivt med. 

 

Lundh anser att den största nackdelen med att utvidga ett nätverk över stor geografisk area är 

att det kan skada den lokala identiteten som finns. Risken finns att det lokala näringslivet 

startar ett nytt nätverk inom regionen för att bättre främja sina intressen. Det har varit ett 

problem i Karlskogaregionen att acceptera att kommunen tillhör Örebro Län. I många fall 

identifierar sig folk i kommunen mer som Värmlänningar. Därför vänder sig folk hellre till 

Karlstad än till Örebro. 

 

Löfgren anser att det skulle vara ett misstag att sprida ÖP utanför stadens gränser. Han fick 

förfrågan om detta redan under sin tid som VD men sa nej. Anledningen till detta är att om 

företag utifrån kommer med måste samma kvalitet kunna erbjudas. Löfgren menar att detta är 

omöjligt eftersom förutsättningarna är olika i olika städer, skillnaden är särskilt påtaglig 

mellan små och stora städer. Han tror att många företag är med i ÖP för att de vill stödja 

staden och att denna aspekt skulle försvinna om upptagningsområdet ökar. 

4.2.2 Anledningar att vara med i ett formellt nätverk 

 
Påverkan på myndigheter 

Nelander anser att ÖP inte är ett företagarnätverk utan ett näringslivsnätverk. Det innebär att 

det är en kombination av företag, föreningar, organisationer och det offentliga. Just detta samt 

att det finns en regional förankring är det som gör att ÖP sticker ut från andra nätverk, 

exempelvis Företagarna. Nelander menar att dynamiken i ÖP ligger i att det finns en så pass 

stor spridning mellan medlemmarna. För honom själv var möjligheten att påverka i större 

frågor på regional nivå en avgörande anledning till att vara med i ÖP. 

 

Att det finns så pass många medlemmar ger en större möjlighet att påverka näringslivets 

utveckling i regionen. Nelander menar att ÖP skulle kunna utvecklas ytterligare i dessa frågor. 

Att det finns en stark koppling mellan kommunen och ÖP anser Nelander vara väldigt viktigt. 

Därför är också en person från Näringslivskontoret adjungerad i ÖP:s styrelse. Nelander 

menar att ÖP har haft ett relativt stort inflytande på den regionala utvecklingsstrategi (RUS) 

som har tagits fram av Regionförbundet. Detta var även i fokus på den senaste 

Promotionbåten där meningen var att ge en tankeställare för besökarna hur varje individ kan 

bidra till regionens utveckling. Han upplever att nationella och multinationella företag har ett 

större intresse av att påverka i regionala frågor. Det var också av denna anledning som olika 

grennätverk, som exempelvis Industrigruppen, startades. 

 

ÖP arbetar, enligt Forssell, mycket med lobbyverksamhet gentemot kommunen. Kontakten 

med myndigheter är någonting som är viktigt för medlemmarna. Genom samarbetet med 
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Handelskammaren försöker ÖP även vara med och påverka i utbildningsfrågor, berättar 

Forssell. Han betonar även att samtidigt som ÖP har ett visst inflytande på 

kommunalpolitiken, har även kommunalpolitiken ett visst inflytande över ÖP. Eftersom ÖP 

får verksamhetsstöd från kommunen diskuteras även handlingsplanerna igenom med dem.  

 

Lundh berättar att ett av Möckelnföretagens viktigaste syften är att företräda näringslivet 

gentemot kommun och landsting i främst utbildnings- och infrastrukturfrågor. Han berättar 

även att de sex kommunerna i Karlskogaregionen är medlemmar i Möckelnföretagen.  

 

Löfgren menar att viktiga politiska kontakter, och även kontakter inom media, är avgörande 

för att denna typ av organisationer ska fungera. Han menar på att detta är det ända sättet att 

faktiskt få någonting gjort. Han upplever dock att det finns en avsaknad av politiska kontakter 

inom ÖP idag. Löfgren framhäver även vikten av att inte binda sig vid ett politiskt styre utan 

att det gäller vara beredd på att politiska styren skiftar. Även Lundh framhäver problematiken 

med att ha ett samarbete med kommunen. Eftersom politiker byts ut kontinuerligt är det svårt 

att upprätthålla långsiktiga relationer och planer. Han betonar också att det tar lång tid att 

driva frågor i offentliga sammanhang men att Möckelnföretagen trots allt har lyckats driva 

igenom ett antal viktiga projekt.  

 
Arbete med regional utveckling inom nätverket 

Att göra Örebroregionen mer attraktiv sett till att leva, arbeta och driva företag i är en viktigt 

fråga för ÖP, enligt Forssell. Man försöker även genom dotterbolaget, Örebrokompaniet, 

marknadsföra staden Örebro utanför regionens gränser. Just marknadsföringen av Örebro var 

en fråga som inte ansågs vara bland de viktigare i medlemsenkäten, berättar Forssell. Han 

betonar att det inte finns någon organisation som arbetar med Örebroregionens utveckling i 

samma utsträckning som ÖP. 

 

Större företag är generellt sett mer intresserade av mer övergripande regionala frågor som 

exempelvis samhällsutveckling, menar Forssell. Mindre företag har inte resurserna i samma 

utsträckning att ta dessa diskussioner. Dels för att det inte alltid finns vilja av att ha långsiktigt 

fokus och dels för att småföretag inte alltid har råd att ha ett alltför långsiktigt perspektiv. 

Forssell betonar att det är naturligt att i princip alla företag vinner på att regionen blir mer 

attraktiv och framgångsrik.  

 

För de större företagen handlar medlemskapet i Möckelnföretagen mer om att gå samman 

med andra för att diskutera de stora regionala frågorna, exempelvis tågförbindelser, 

kompetensförsörjning bland ingenjörer och E18:s framtida sträckning. Lundh menar att de 

stora företagen är med som stöd för de mindre företagen då storföretagen vet att de i slutändan 

tjänar på en gynnsam miljö för småföretagen. Möckelnföretagen fungerar även som en 

remissinstans, vilket innebär att när kommunen ska ta vissa beslut vänder de sig till 

föreningen för att få ett expertutlåtande. Det finns även ett samarbete inom Karlskoga där 

representanter från kommunen, landstinget och de största företagen (som även är medlemmar 

i Möckelnföretagen) arbetar med utvecklingen av kommunen. Bland annat Business Science 

Arena där det arbetas utifrån ett Triple-Helixperspektiv. Det finns även ett samarbete med 

Campus Alfred Nobel där utbildningen utvecklas för att passa de stora företagen i Karlskoga. 

 
Affärsskapande 

Ett av syftena med ÖP är att skapa affärsnytta för medlemmarna, berättar Forssell. Detta sker 

genom att ÖP bidrar med kanaler och arenor där medlemmar kan träffas. Målet är främst att 

bygga långsiktiga relationer som i slutändan kan leda till affärsnytta. I medlemsenkäten visade 
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det sig att en tredjedel av ÖP:s medlemmar var med för att få direktkontakt med kunder. 

Nelander tar också upp sig själv som ett konkret exempel på att ÖP kan ge affärsnytta. Hans 

medlemskap ledde till ett konsultuppdrag inom ÖP. Även Forssell har liknande erfarenheter. 

Genom medlemskapet kom han i kontakt med många nya kunder och skapade på så sätt 

affärsnytta för sitt eventföretag.  

 

Bäck berättar att Företagarna framförallt satsar på att skapa affärer. Det kan dock vara ett 

problem att ha ett affärsskapande nätverk om det är för många på aktiviteterna. Han menar 

också att det är viktigt att alla deltagare på mötena har samma utgångspunkt, nämligen att 

skapa affärer, för att det ska lyckas. Därför är det också viktigt att det är personer i 

beslutsfattande position som är med på dessa möten. Av denna anledning har även 

Företagarna gjort en poäng av att hålla offentlig sektor utanför. Bäck påpekar att detta beror 

på att det är svårt att göra affärer med offentliga myndigheter. Det blir också sämre atmosfär 

för affärsskapande när offentliga sektorn är närvarande eftersom de har en annan inriktning på 

sin agenda och vill få ut sin information vilket gör att den affärsskapande processen går 

trögare. 

 

Även Lundh betonar vikten av att medlemmarna agerar på ett marknadsmässigt sätt för att ett 

affärsskapande nätverk ska fungera. Han menar att medlemmarna får en tydlig bild av andra i 

nätverket erbjuder vilket skapar en bättre grund för affärer. Medlemmarna har också möjlighet 

att gå ut med specifika erbjudanden inom nätverket. Han betonar dock att det är viktigt att de 

erbjudanden som ges ut kontrolleras så att inte irritation uppstår på grund av orättvisor. Lundh 

påpekar samtidigt att ett av huvudsyftena med Möckelnföretagen är att skapa affärer mellan 

medlemmarna. Han menar att det är mycket vanligt att relationerna inom nätverket leder till 

formella affärsrelationer. Forssell påpekar att affärsnytta är svårt att mäta och varierar mycket 

beroende på vem som tillfrågas. Han menar att värdet på affärerna som görs kan vara svåra att 

mäta men han skulle trots detta gärna se att fler mätningar gjordes för att lättare kunna följa 

utvecklingen från år till år. 

 

Småföretag har generellt sett större nytta av nätverket än stora företag, enligt Lundh. Han 

menar att Möckelnföretagens aktiviteter är ett bra sätt för mindre företag att skapa affärer. 

Samtidigt betonar han att fokus i mindre företag ligger på direkt nytta för den egna 

verksamheten. I större företag finns det ett bredare syfte med medlemskapet. För nätverket 

handlar det enligt Lundh om att kontinuerligt skapa nytta för varje enskild medlem. Forssell 

tar upp samma sak i ÖP där han menar att ett företag som Atlas Copco inte kan skapa några 

direkta affärer genom sitt medlemskap. Deras främsta intressen ligger inom andra områden. 

Nelander tar i sin tur upp det faktum att företag har olika syften med sitt medlemskap.  

 

En aspekt som Löfgren tar upp är att ÖP under hans tid inte fokuserade på affärsnytta på 

samma sätt som det görs idag. Han anser att detta är någonting som i allmänhet överskattas 

när det gäller denna typ av nätverk och att det bör komma i andra hand sett utifrån ÖP:s 

verksamhet. Visar det sig att affärsnytta kommer som en biprodukt av att vara med i ÖP är det 

inget fel i sig, men Löfgren menar att det inte bör vara den huvudsakliga inriktningen för en 

organisation av denna typ. Han ställer sig även skeptisk till hur många affärer som egentligen 

skapas via nätverk som ÖP. 

 
Utvidgat kontaktnät 

Oavsett om aktiviteten är en gästföreläsning eller någonting annat menar Bäck att huvudsyftet 

under Företagarnas nätverksträffar är att ge besökarna möjlighet att träffas och prata med 

varandra. Forssell berättar att det deras enkätundersökning visar att en betydande majoritet av 



 44 

medlemmarna är ute efter att skapa långsiktiga relationer med sitt medlemskap. Lundh 

betonar att Möckelnföretagens aktiviteter är ett bra forum för medlemmarna att skapa 

kontakter, även utanför sin egen bransch. Genom medlemskap i nätverket erbjuds möjligheter 

att skapa relationer med många stora företag. Han tror själv att det fysiska mötet är av stor 

betydelse. 

 

För Forssell är ÖP:s samarbete med den akademiska världen en viktig fråga. Det handlar inte 

så mycket om att skapa kontakt med universitetet som organisation utan mer om att skapa 

kontakt med studenter och studentföreningar. En viktig del är att studenterna ska kunna knyta 

kontakter med näringslivet. Det innefattar däremot inte om någon form av innovationsstöd 

eller företagsstartande för studenter, det finns redan organisationer som fokuserar på dessa 

delar (exempelvis Inkubera och Drivhuset). 

 

 
Informationsutbyte 

Forssell betonar att erfarenhetsutbyte är en viktig del av ÖP:s verksamhet. Medlemmarna får 

möjlighet att träffas under relativt informella former och diskutera varandras respektive 

verksamheter. Detta kan i sin tur leda till att företag får en direkt input av hur det ser ut i andra 

branscher alternativt att ren benchmarking sker. Han upplever också att det kan ges en bredare 

input i branschöverskridande nätverk. Även Lundh tror att det kan vara positivt att möta 

företag inom andra branscher och att detta kan vara en god grund för innovation. Bäck anser 

att ett av syftena som kan ligga till grund för ett nätverk är att medlemmarna ska lära sig av 

varandra.  

 

Lundh tror inte att benchmarking mot andra medlemmar är en motivation till att gå med i ett 

formellt nätverk. Dock tror han att intresset för detta kan ökas ju längre företagen är med. En 

annan positiv aspekt menar Lundh är att medlemmarna har möjligheten att rådfråga 

Möckelnföretagen och på så sätt få hjälp direkt eller hänvisas till någon med rätt kompetens. 

Föreningen kan även hjälpa till att hitta möjliga kunder. 

 
Sociala aspekter 

Det finns ett antal olika huvudsyften med att ha ett nätverk, enligt Bäck. Ett av syftena är 

underhållning, vilket han upplever är ÖP:s huvudsakliga inriktning. Löfgren påpekar att 

formella nätverk fyller en stor social funktion. Detta gäller speciellt för ensamföretagare som 

annars kan ha svårt att träffa andra inom näringslivet på ett naturligt sätt.  

 
Legitimitet 

Lundh har noterat att många medlemmar i sin tur leder till att fler företag vill ansluta sig till 

nätverket. Det blir en effekt i stil med ”om de har så många medlemmar, måste det vara 

någonting bra”.  

4.2.3 Aktiviteter och grennätverk 

 
Generellt för aktiviteter i allmänhet 

Bäck betonar att det på Företagarnas aktiviteter alltid ges tid till mingel för att besökarna ska 

lära känna varandra. På Möckelnföretagens aktiviteter berättar Lundh att det brukar vara en 

ganska bra spridning på vilka som dyker upp även om en grupp på 30-40 procent är med varje 

gång. Föreningen försöker att anpassa aktiviteterna för att det ska passa olika roller inom 

företagen. Exempelvis kanske ett seminarium är mer passande för ekonomichefen och på 

detta sätt anser Lundh att en bättre spridning kan uppnås. 
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Forssell berättar att det inte finns några restriktioner för medlemsföretagen om vem som 

skickas på de olika aktiviteterna. Även han menar att det finns aktiviteter som inriktas mot 

specifika yrkesgrupper. Forssell uppskattar att det är ungefär en grupp på 60 procent som 

alltid är med på aktiviteterna som ÖP anordnar. Han menar att detta är naturligt eftersom ett 

av huvudsyftena att skapa långsiktiga relationer vilket förutsätter att deltagarna träffas 

regelbundet. Dessutom menar Forssell att det oftast är personer från företagens sälj- och 

marknadsavdelningar, eller VD om det är småföretag, som representerar företagen. Därför blir 

det också samma personer som dyker upp. Löfgren upplever dock att det är fler personer på 

säljnivå som närvarar på aktiviteterna än under hans tid i ÖP. Då var det i större utsträckning 

personer i ledande positioner som var aktiva. Detta menar han gör ÖP mindre kraftfull 

organisation idag. Denna bild förstärks ytterligare enligt Löfgren av att det är en större andel 

småföretag som är medlemmar numera.  

 

 
Promotionmorgon 

Forssell berättar att det främsta syftet med Promotionmorgon är att skapa långsiktiga 

relationer mellan ÖP:s medlemmar. Förutom detta ska aktiviteten även ge besökarna en kick i 

slutet av varje månad och ge dem samhällsinformation. Forssell menar att det inte görs många 

affärer på dessa träffar. Många medlemmar förstår detta men de som kommer dit med 

förväntningar om att göra affärer blir sannolikt besvikna. 

 

När Nelander var verksamhetsledare visade den enkät som gjordes bland medlemmarna att 

Promotionmorgon var den enskilt viktigaste delen för medlemmarna i nätverket. Han satsade 

därför på att utveckla både den traditionella Promotionmorgon samtidigt som han arbetade 

med en utvecklad variant som kallades Super Promotionmorgon, vilket innebar en förlängd 

variant som inkluderade en föreläsning och en utställning.  

 

Nelander påpekar att han även fick negativ respons angående Promotionmorgons utformning. 

Det uppkom enstaka klagomål på medlemmar som hamnade bredvid andra medlemmar utan 

att verksamheterna hade någon sammankoppling. Det är dock denna dynamik som Nelander 

menar är viktig. Det kan vara nyttigt för olika aktörer att bredda sina perspektiv och tänka i 

banor som de inte har gjort tidigare. En annan kritik som uppkom vid flertalet tillfällen var 

jämlikheten på scenen. Medlemmarna har påpekat att det nästan uteslutande var män som fick 

tid på scenen. Nelander brukade påpeka denna problematik för de företag som hade tid på 

scen. Det brukade ändå sluta i att företagen i alla fall skickade fram tre ”gubbar”.  

 
Promotionbåten 

De tre nyckelorden för Promotionbåten är enligt Nelander, relationer, kunskap och affärer. 

Dock finns det ett tema för varje år och de föreläsningar som anordnas grundas på detta tema. 

Han upplever att besökarna på den senaste båten verkligen förstod temat och varför de var 

där. När Nelander tog över som verksamhetsledare ville han skapa ett tydligare syfte för 

denna aktivitet. Han satsade på att göra den till den största och viktigaste mötesplatsen för 

näringslivet i regionen. 

 

Nelander berättar att Kontakttorget är det segment som inleder evenemanget. Det 

huvudsakliga syftet under denna del är att skapa affärer. De företag som köper en andel på 

Promotionbåten får även en plats på kontakttorget. År 2010 var kontakttorget förlagt på 

Conventum och Nelander menar att det är viktigt att tillställningen hålls i regionen när det nu 

finns en så pass bra arena. 
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Under själva båtresan ges möjlighet att besöka föreläsningar och seminarier. Nelander berättar 

även att han inte har några problem med det rykte som Promotionbåten har fått i vissa kretsar 

som en enorm personalfest då han anser att de övriga värdena som skapas överträffar detta. 

Han menar att den stora majoriteten av deltagarna på Promotionbåten är lokalt förankrade 

men att det finns företag som bjuder med personer utanför regionen. Forssell berättar att det 

även är många representanter från offentlig sektor med på Promotionbåten. Detta passar 

naturligtvis vissa deltagare väldigt bra, då det ges möjlighet till diskussioner med 

myndighetspersoner. Andra medlemmar upplever detta som meningslöst eftersom de inte kan 

sälja sina produkter och tjänster till dessa aktörer. Detta blir ett svårt avvägande för ÖP i sin 

planering och det gäller att se till att kommunicera förutsättningarna som råder. 

 

Nelander, som tidigare har varit projektledare för båten, kommer inte att ha någon del i 

kommande arrangemang. Han ger dock några råd till framtida projektledare. Han menar att 

Promotionbåten fortfarande upplevs som någonting unikt och givande för besökarna. Ett sätt 

att överkomma denna problematik är att vidga perspektivet och göra projektet i samverkan 

med en annan region. 

 
Grennätverk i ÖP 

Löfgren berättar att han i slutet av sin period som verksamhetsledare upplevde att flera av de 

stora företagen i Örebro började förlora intresset för ÖP. I samband med detta bestämdes att 

det skulle skapas en industrigrupp som en gren i ÖP. I den ingick runt tio företag och Löfgren 

menar att fler än så är för många om varje enskild aktör ska få fram sin åsikt. På 

Industrigruppens möten fanns alltid kommunstyrelsens ordförande närvarande. Detta för att 

ÖP skulle kunna ge storföretagen en direkt ingång i lokalpolitiken. Löfgren berättar vidare att 

det även på liknande sätt startades en IT-grupp för att diskutera frågor som rörde den 

branschen. Forssell berättar att ÖP anordnar evenemang tillsammans med IT-gruppen och att 

rekryteringsfrågor står i fokus eftersom det finns ett problem med rekrytering i regionen. 

 

Forssell berättar vidare om Ideell Arena. Anledningen till att detta nätverk inkluderas i ÖP är 

att idrottsföreningarna spelar en viktig roll när det gäller att göra regionen mer attraktiv. En 

attraktivare region betyder större inflyttning och etablering av nya företag. Forssell vill också 

starta ett grennätverk med fokus på kultur eftersom kulturen spelar en liknande roll för 

regionen. 

4.2.4 Samordnarens roll 

 

Nelander menar att det hela tiden handlar om att skapa medlemsnytta. Han ser därför 

lyhördhet som en otroligt viktig egenskap hos en framgångsrik verksamhetsledare. När 

Nelander tog över som verksamhetsledare var hans viktigaste uppgift att utveckla 

grennätverken men också att förädla den redan existerande verksamheten. Anledningen var att 

den medlemsenkät som genomförts visade att det var den utveckling som medlemmarna ville 

se. Han påpekar att det är väldigt svårt för en verksamhetsledare att utveckla sina egna idéer i 

den hastighet som önskas eftersom rollen innefattar så pass många uppgifter. Dock menar 

Nelander att verksamhetsledaren i stor utsträckning bör fokusera på helhetsuppdraget istället 

för att driva sin personliga agenda. Bäck anser att det i hans roll är viktigt att besöka 

nätverksträffar som anordnas av andra aktörer än Företagarna. Att ta hand om den dagliga 

driften och att ansvara för aktiviteterna är aspekter som Forssell tar upp gällande 

samordnarens roll.  
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Nelander menar också att det är av betydelse att marknadsföra nätverket. Befintliga och 

potentiella medlemmar måste informeras om vad de kan förvänta sig av sitt medlemskap. Han 

tror att många företag har svårt att förstå vilken nytta olika nätverk kan ge. Under sin tid som 

verksamhetsledare lade Nelander därför också stor vikt vid att informera medlemmarna om 

hur det på bästa sätt skulle agera för att få ut maximalt av sitt medlemskap. En av 

anledningarna till detta var att nya medlemmar inte skulle uppleva att de blivit lurade in i ÖP 

på falska grunder. Forssell framhäver också vikten av att han är aktiv och frågar 

medlemmarna om deras åsikter. 

4.2.5 Problem för formella nätverk 

 
Konkurrens mellan nätverk 

Forssell menar att det finns för många nätverksgrupper i regionen i relation till antalet företag. 

Det finns en viss frustration bland vissa medlemmar att aktiviteter inte samkörs mellan 

nätverken. De flesta företag har inte heller tillräckliga resurser att lägga ner på fler än ett 

medlemskap. Detta är också någonting som ÖP tar till sig och försöker förbättra. Även 

Löfgren tar uppe denna problematik. Han anser att antalet nätverksorganisationer blir allt fler 

och att det är för resurskrävande för företagen. De har helt enkelt inte tid att gå på alla de 

möten som anordnas. Nelander anser att den rådande konkurrenssituationen mellan nätverk 

leder till att företagare inte lägger ner lika mycket tid på enskilda nätverk.  

 

Löfgren berättar att han upplever att en av anledningarna till att ÖP blev så stora under hans 

ledning var att det fanns ett tomrum. Konkurrensen från andra liknande aktörer var mycket 

mindre under mitten av 1990-talet. Löfgren menar att organisationer som Svenskt Näringsliv, 

Företagarna och andra nätverk konkurrerar om samma roll idag. Han menar att andra 

organisationer numera har tagit över delar av det som ÖP arbetade med tidigare. 

  

När kritik uppkommer om affärsskapandet genom ÖP berättar Forssell att de ofta ställs i 

relation till exempelvis BNI, där syftet enbart är att skapa affärer. Eftersom ÖP har andra 

syften och fokus ligger på att skapa långsiktiga relationer är den kritiken ganska naturlig, 

enligt honom. Angående samarbete med andra nätverksorganisationer menar Forssell att det 

finns samverkan och konkurrens på samma gång. Eftersom nätverken är beroende av 

medlemmarna och medlemsavgifterna, råder per automatik en konkurrenssituation. Det 

samarbete som finns innefattar bland annat att delvis koordinera aktiviteterna för att det inte 

ska vara flera av samma sort under kort tid. Dessutom finns det vissa gemensamma projekt 

med andra nätverk, exempelvis Företagarna Örebro. 

 
Det är tidskrävande 

Forssell belyser vikten av att vara aktiv i sitt medlemskap för att få ut så mycket som möjligt 

av det. Han menar dock att det ofta är brist på återkoppling från medlemmarna. Detta anser 

han beror på att de inte tar sig tid i den utsträckningen som skulle behövas ur ÖP:s synvinkel. 

Bäck tar även upp att det finns en tidsbegränsande aspekt för varje aktivitet. En besökare kan 

enbart träffa och prata med ett visst antal personer under ett evenemang. 

 
Kommunikation från nätverken 

Bristande kommunikation är en vanlig orsak till att företagen är missnöjda med vad de får ut 

av sitt medlemskap i Företagarna, berättar Bäck. Han betonar därför vikten av tydlighet från 

säljarna när nya företag rekryteras. Även Lundh tar upp problemet med bristande 

kommunikation. Han menar att det ofta är dålig kommunikation inom stora företag vilket 

leder till att det blir svårare för de företagens anställda att få ut det mesta av medlemskapet.  
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När Forssell berättar om varför företag väljer att lämna ÖP är dålig kommunikation ofta en 

anledning. Det grundläggs i felaktiga förväntningar om vad medlemskapet innebär. En person 

kanske har hört positiva saker om ÖP från andra om vilken affärsnytta aktiviteterna ger. 

Sedan besöker personen en träff som inte leder till några affärer och besvikelse uppstår. 

Forssell menar att detta beror på dålig kommunikation från ÖP:s sida om vad som kan 

förväntas men även att den som blir besviken borde ha gjort bättre research på förhand. 

Forssell berättar att ÖP alltid försöker ta reda på varför medlemmar väljer att lämna 

organisationen. Ibland skriver medlemmarna själva, ibland kontaktar ÖP dessa företag och 

frågar. Han menar att det också kommer fram ryktesvägen. Vikten av referenser från 

befintliga medlemmar för att sälja in de positiva aspekterna av nätverket betonas även av 

Lundh.  

 

Forssell menar att det finns en viss problematik i marknadsföringen av ÖP som produkt. 

Eftersom det finns flera syften och det kan vara svårt att se kortsiktiga vinster med ett 

medlemskap kan företag vara mer svårövertalade. Han påpekar att nätverk som arbetar mer 

med ett syfte, exempelvis att förbättra förutsättningar för branschen, kan ha lättare att 

marknadsföra nyttan med medlemskapet.  

 
På det individuella planet 

De nackdelar och problem som Bäck tar upp om nätverk och nätverkande är främst att det 

oftast är en viss typ av folk som söker sig till dessa nätverk. Han menar att det främst är 

sociala personer som är intresserade av att delta i nätverksaktiviteter. Detta leder till att det 

allt som oftast är samma grupp med människor som är medlemmar i olika nätverk. Detta är ett 

problem då en förutsättning för att nya affärsrelationer ska kunna skapas är att det finns nya 

personer att skapa dessa med. Bäck anser även att det finns ett personligt ansvar för att få ut 

någonting av medlemskapet. Som besökare måste kontakter tas med andra för att kunna skapa 

en affärsrelation. 

 

En kritik som till viss del uppkom tidigare var att ÖP är ”klubben för inbördes beundran”, 

men Forssell upplever har minskat under senare tid. Han tror att anledningen till att vissa har 

denna syn är att det kan vara svårt för nya medlemmar att komma in i gemenskapen eftersom 

medlemmar som har varit med en längre tid redan har starka relationer till varandra. Även 

Nelander är inne på samma spår. Han menar att det ofta är mindre aktörer som upplever att 

ÖP är en exkluderande organisation för stadens elit. Nelander berättar också att han blir 

irriterad på personer som står utanför nätverket och har synpunkter på dess verksamhet istället 

för att själv vara med och påverka. 

 

Löfgren å sin sida framhäver vikten av informella nätverk. Han berättar att han till stor del har 

förlorat tron på formella nätverk. Han känner numera att makten i stor utsträckning ligger i 

enskilda individers personliga nätverk.  

 
Konkurrerande syften 

Bäck menar att det är problematiskt om flera olika syften ska uppnås samtidigt. Med detta 

menar han att för att syftet med ett nätverk ska kunna uppnås är det viktigt att alla som dyker 

upp på en medlemsträff har samma mål med att vara där. Problemet för många medlemmar på 

nätverksträffarna är att det blir spretigare vad gäller syftet till varför företagen är där. Även 

Nelander är inne på detta och han menar att många nätverk inte hittar sin roll i samhället. Han 

förespråkar en långsiktig strategi över vad nätverket vill uppnå. 
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Lundh berättar att Möckelnföretagen har byggt upp sin organisation för att en mängd olika 

intressen ska kunna tillfredställas. Detta beror på att medlemmarna har väldigt olika bakgrund 

och därför har olika förväntningar på nätverket. Lundh är trots detta tveksam till att dela upp 

nätverket i olika grenar. Löfgren tror däremot att framtidens formella nätverk kommer vara 

mer inriktade på specifika områden. Som exempel tar han upp nätverk med fokus på att 

anordna musikevenemang och nätverk där stora samhällsfrågor diskuteras.  

4.3 Intervjuer med medlemmar i Örebro Promotion 

 

I studien intervjuades åtta medlemmar i ÖP, varav två ville vara anonyma. Dessa två kommer 

att refereras till som Medlem 1 och Medlem 2. 

 

Medlem 1 är ett företag med inriktning på transport och logistik. De har ca 50 fast anställda 

plus extrapersonal på företaget. Respondenten är marknadschef och hon brukar besöka 

Promotionmorgon men var mer aktiv tidigare. Hon har varit med i ÖP sedan 2006 men tror att 

företaget har varit med längre än så. Företaget är även med i Handelskammaren och 

Regionförbundet. Tidigare var Medlem 1 med i Industrigruppen. Respondenten har också 

erfarenhet av BNI-möten. Hon har varit med på Promotionbåten tre eller fyra gånger.  

 

Medlem 2 är ett IT-företag med 18 anställda. Den som har intervjuats är företagets ägare och 

VD. Han har varit aktiv inom ÖP sedan sex år tillbaka men företaget har varit med betydligt 

längre än så. Företaget är medlem i Handelskammaren och även IT-gruppen. Respondenten 

har även erfarenhet av BNI-möten. Det är inte alltid VD:n som närvarar på Promotionmorgon 

men företaget representeras i regel alltid av någon. Han har deltagit på Promotionbåten fem 

eller sex gånger. Beslut om att gå med i företagsnätverk är öppet för diskussion men det är i 

slutändan VD som fattar besluten. 

 

E.ON arbetar med el- och fjärrvärmedistribution. På anläggningen i Örebro är det ungefär 300 

anställda. Företaget har varit med sedan starten av ÖP, dock under annat företagsnamn. Den 

intervjuade, Efwa Nilsson, är regionchef. Hon försöker gå på minst fem Promotionmorgon per 

år. Förutom Nilsson är det även kundansvariga och säljare som deltar i ÖP:s aktiviteter. 

Företaget är med i Handelskammaren, Svenskt Näringsliv och ÖSK Fotbolls Inre Cirkeln.  

E.ON med i Industrigruppen. Företaget har varit medarrangör till Örebro Enterprise Open. 

Nilsson själv har varit på Promotionbåten vid två tillfällen och sitter med i valberedningen för 

både ÖP och Handelskammaren.  

 

Liljedal Communication arbetar med reklam och marknadsföring. Företaget har varit med i 

ÖP sedan början av 2000-talet och har 17 anställda. Hans Palmborg är projektledare men var 

tidigare VD och delägare i företaget under 25 års tid. Han har varit på Promotionmorgon men 

brukar inte närvara regelbundet. Däremot brukar han vara med på Promotionbåten. Liljedal är 

även med i Tillväxtalliansen, där Palmborg sitter i styrelsen. Företaget är inte med i några 

grennätverk men den nuvarande VD:n sitter med i ÖP:s styrelse. Medarbetare på företaget får 

komma med förslag till ledningen om de vill vara med i någon form av nätverk.  

 

Motionsform är ett företag med inriktning på hälsa och träning. Det är två heltidsanställda 

samt ett fåtal extraarbetare. Intervjuobjektet Göran Asp är ägare och personlig tränare. De har 

varit med i ÖP sedan företaget startades i början av detta år. Asp uppskattar att ungefär tre 

fjärdedelar av Promotionmorgon besökts av någon av de två delägarna. Motionsform är inte 

med i något av grennätverken men däremot medlem i BNI och Tillväxtalliansen.  
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Printeliten är ett tryckeri och har sex anställda i Örebro. Ebbe Holmberg är före detta VD för 

företaget och numera säljansvarig. Han går på de flesta av ÖP:s aktiviteter. Företaget är med i 

Företagarna och BNI. Tidigare var de även med i Go-Together och R-företagen. Holmberg 

har deltagit vid alla Örebro Enterprise Open och även alla gånger Promotionbåten har gått av 

stapeln. Han är i princip den enda som går på nätverksaktiviteter i företaget och har således 

också beslutsrätt angående nätverksfrågor.  

 

Swedbank arbetar med finansiell verksamhet och har 70 anställda i Örebro. Företaget har 

varit med i ÖP sedan starten. Anne-Lie Carlos är regionchef sedan årsskiftet 2009-2010. Hon 

närvarar på varje Promotionmorgon och har varit på Promotionbåten alla gånger utom den 

senaste. Företaget har även varit med på Örebro Enterprise Open. Swedbank är inte med i 

några grennätverk. Däremot är företaget med i de flesta företagsnätverk i Örebro, exempelvis 

Företagarna, Tillväxtalliansen och Handelskammaren där Carlos sitter i fullmäktige. Varje 

medarbetare på företagsavdelningen avgör själv vilka nätverksaktiviteter de ska närvara vid 

och det är, förutom Carlos, även andra som går på aktiviteterna som anordnas av ÖP.  

 

TS Lokalvård är medarbetarägt. Det är ungefär 200 anställda på företaget varav runt 140 är 

delägare. VD för företaget är Fredrik Öjdemark som har varit med i ÖP sedan 2006. Han 

brukar närvara på Promotionmorgon ungefär två gånger om året. Företaget har varit värd för 

Örebro Enterprise Open vid ett tillfälle men aldrig varit med på Promotionbåten. De är inte 

heller med i något grennätverk. TS Lokalvård är förutom ÖP med i nätverken BNI på flera 

orter och Business Match. Öjdemark själv står i princip ensam för nätverkandet och beslut om 

nätverksfrågor tar han i samråd med säljchefen.  

4.3.1 Anledningar till att vara med i ÖP 

 
Kontaktnät 

Medlem 1 anser att ÖP ger en bra möjlighet att träffa folk och skapa kontakter med många 

andra aktörer vilket också var de förväntningar som företaget hade när de gick med i ÖP. 

Öjdemark tycker att syftet med ÖP är att skapa en konstant mötesplats där företag har 

möjlighet att träffa varandra. Han menar att syftet är bra men att strukturen inte riktigt är 

anpassad för att syftet ska kunna uppnås. Även Medlem 2 menar att ett av ÖP:s två 

huvudsyften är att skapa möjlighet till nätverkande. Denna uppfattning hade han skapat sig 

genom en tidigare anställning. Nilsson hade förväntningen när hon gick med i ÖP att det 

skulle vara många drivna individer med i nätverket. 

 
Affärsskapande 

En anledning till att vara med i ÖP är att Printeliten vill hitta kunder. Det blir en lättare väg att 

skapa en kontakt med andra företag när det finns någonting gemensamt, i detta fall 

medlemskap i ÖP. Holmberg känner att den långa erfarenhet han har ger en insikt i vad ett 

medlemskap i ett nätverk som ÖP kan ge på lång sikt. 

 

”Vi vill utveckla vår hemmamarknad som Örebro och Örebro län ändå är.” Medlem 2 

 

Asp berättar att det i slutändan handlar om att locka till sig individer för Motionsforms del. 

Dock försöker Motionsform knyta till sig företag som ska informera sina anställda om 

verksamheten. Förväntningarna om att medlemskapet i ÖP skulle kunna ge affärer baserades 

på att Motionsforms andra delägare hade erfarenhet av ÖP genom en tidigare anställning. När 

Medlem 2 gick med i ÖP förväntade han sig att det skulle ge trevliga möten och även en del 
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affärer. Öjdemark berättar att även han hade förväntningar på att ÖP skulle ge möjlighet att 

träffa andra företagare och göra affärer med dem. 

 
Marknadsföring 

Nilsson upplever även att ÖP är ett bra sätt för E.ON att informera om företaget och dess 

verksamhet. Medlemskapet i ÖP är också en naturlig del för företaget eftersom de har spelat 

en stor roll i organisationen från starten. Nilsson upplever att avspeglingen i media ger en 

ensidig bild av verksamheten eftersom företaget enbart nämns när någonting har gått fel. Hon 

nämner som exempel en artikel i Nerikes Allehanda om ett planerat avbrott på 

fjärrvärmeleveranserna som ställdes in på grund av vädret. Trots att avbrottet aldrig skedde 

framställdes det i artikeln som att E.ON stängde av värmen för sina kunder trots den stränga 

kylan. De största anledningarna till att vara med idag är dels att synas och dels att vara 

tillgängliga. Nilsson påpekar att verksamheten är väldigt speciell eftersom alla i Örebro är 

deras kunder. De blir ofta kontaktade under aktiviteterna angående saker som har gått fel.  

 

Medlem 1 anser att ÖP är en bra kanal att marknadsföra sig genom då medlemmarna är en 

viktig målgrupp för företaget. Denna kanal utnyttjades dock i större utsträckning tidigare. 

Medlem 1 berättar att när hon kom in i företaget var det en viktig del att kartlägga de mest 

centrala intressenterna för företaget och därmed avgöra vilka nätverk som företaget skulle 

vara en del av. Medlem 1 upplever att flera delar av företagets verksamhet är intressanta att 

kommunicera till medlemmarna. Asp berättar att den viktigaste anledningen för att vara med i 

ÖP är att synas och bygga upp ett medvetande om sin existens. 

 
Påverkan på myndigheter 

En aspekt som Nilsson förväntade att medlemskapet i ÖP skulle ge var att få 

förhandsinformation om aktuella frågor i Örebroområdet samt utfrågningar av politiker. Hon 

anser dessa vara mycket viktiga för företaget eftersom politikers beslut har stor inverkan på 

energibranschen. Medlem 1 tycker att det är viktigt att ta del i frågor och resonemang 

angående regional utveckling och att kunna påverka. Frågorna som är viktiga för företaget 

ligger ofta på ett högre plan. Dessa frågor är viktiga för regionen som helhet. Oavsett om det 

är Handelskammaren eller ÖP anser Medlem 1 att det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv 

när transport och logistikfrågor diskuteras. 

 

Den viktigaste delen för Swedbank är näringslivsfrågorna. Carlos menar att erfarenheten och 

tyngden är större hos ÖP än andra nätverk. Detta trots att ledningen har förändrats ett antal 

gånger under åren, bland annat genom byte av verksamhetsledare i år. Frågorna som 

diskuteras når inte bara ut i nätverket utan även till de styrande organen i kommunen. 

Dessutom anser Carlos att ÖP är det nätverk som Swedbank kan få ut mest av eftersom man 

har en stor bredd vad gäller företag man riktar sig till. Holmberg menar att ÖP påvisar för 

myndigheter vad näringslivet har för åsikter. Palmborg ser ÖP som något konturlöst och 

menar att det är något oklart vilka frågor som egentligen drivs. Han tror att de trots allt arbetar 

med flera viktiga frågor och fungerar som en betydande part mellan näringsliv och kommun. 

Frågor som berör regional utveckling är inte särskilt intressant för Motionsform. Asp har trots 

detta känslan av att ÖP:s storlek gör att nätverket kan påverka. 
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Arbeta med regional utveckling 

 

”Vi är mest med för att det är ett gott syfte.” Fredrik Öjdemark 

 

Den stora anledningen till att TS lokalvård är med i ÖP är, enligt Öjdemark, att det är positivt 

för staden som helhet. Han anser att det är viktigt att bjuda till och att alla i regionen ska 

kunna hjälpa varandra för att detta ska underlättas. Öjdemark menar att det är positivt att det 

finns ambitioner att skapa en mötesplats för Örebros företag. En anledning till att Printeliten 

är med i ÖP är att Holmberg anser att det är nyttigt, både för näringslivet som helhet men 

också för företaget. Han anser att ÖP är bra för Örebro som stad. Att ÖP är ett av de nätverk 

som är dedikerade till staden ser Carlos som en anledning till att vara med. 

 

”Jag tycker att nätverket är bra för Örebro och för näringslivet i staden.” Ebbe 

Holmberg 

 

Det som Carlos förväntade sig av ÖP när hon gick med var att organisationen skulle ta upp 

och diskutera aktuella frågor. Dessutom ser hon det som ett samlat forum där många deltar i 

diskussionerna kring näringslivsfrågor. När det gäller ÖP är Carlos mer inne på att de 

regionala frågorna ska släppas till andra aktörer som exempelvis Regionförbundet. Hon tycker 

att ÖP ska fokusera på frågor rör Örebro Kommun. Hon menar att Örebro bör ses som ett 

draglok för hela regionen och det är där som ÖP kommer in i bilden. Carlos menar att fokus 

till stor del också ligger på Örebro. 

 

”Finns det nu ett företagarnätverk av den digniteten/…/är det ett naturligt ställe att 

delta.” Medlem 2 

 

Syftet med ÖP anser Nilsson är att göra Örebroregionen stark. I relation till andra städer 

upplever hon att företag i Örebro är duktiga på nätverkande vilket leder till en relativt bra 

sammanhållning inom näringslivet. Medlem 2 anser att det andra syftet med ÖP är att 

marknadsföra Örebro. Att medlemmarna tillsammans ska marknadsföra Örebro var också en 

förväntning som Medlem 2 hade när han kom in i företaget. Huvudanledningen till att Liljedal 

är med i ÖP är för att man vill bidra till regionens utveckling. Genom att stötta, acceptera och 

kritisera nätverkets roll för näringslivet kan detta uppnås. 

 

”Vi vill, i den mån vi kan, bidra till det regionala näringslivets utveckling.” Hans 

Palmborg 

 

Liljedal har tydliga exempel på vilken påverkan det har att Örebro är en attraktiv plats att bo 

och arbeta på för rekrytering av kompetent personal. Företaget har haft vissa problem med 

just detta och har lagt ner mycket tid på att locka till sig studenter från en framstående 

reklamskola i Stockholm. Utkomsten blev inte alls som förväntat eftersom det var för svårt att 

övertala studenterna att flytta från Stockholm till Örebro. 

 
Legitimitet 

 

”Man ska vara med där för att gillas på något sätt.” Anne-Lie Carlos 

 

Det är också viktigt att vara med eftersom Swedbank förväntas vara med, anser Carlos. ÖP 

har legitimitet på ett annat sätt än vad andra nätverk har. Hon betonar att ÖP:s storlek är en 

viktig faktor. Det kommer bevisligen några hundra besökare varje Promotionmorgon, siffror 
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som inget annat nätverk kan konkurrera med. Eftersom ÖP är störst i regionen lägger 

Swedbank ner mest resurser på detta nätverk. Medlem 1 anser att företaget måste vara med 

och synas i denna typ av nätverk.  

 

Det är nästintill en skyldighet att vara med i det största näringslivsorganet, enligt Palmborg. 

Detta var extremt viktigt när Liljedal gick med för ungefär tio år sedan. Eftersom utbudet av 

nätverk var mycket mer begränsat blev valet av ÖP naturligt berättar han. Palmborg har 

dessutom en känsla av att företaget fullgör sin roll genom att vara med i ÖP. Som företag i 

reklambranschen borde man egentligen vara med i alla nätverk som finns. Han påpekar 

samtidigt att detta är en omöjlighet i praktiken. 

 

”Det var nästan en slags skyldighet för oss som ett lokalt företag/…/ att stödja och vara 

med i utvecklingen av ett näringslivsorgan.” Hans Palmborg 

 

4.3.2 Vad respondenterna upplever att de får ut av medlemskapet 

 
Information 

 

”Vi får en hel del information där Örebro Promotion är informationsgenerator.” Hans 

Palmborg 

 

Medlem 1 menar att det mest positiva med Promotionmorgon är att det ges bra information 

om vad som händer inom regionen samt hur samarbetet ser ut mellan kommunerna. För E.ON 

handlar medlemskapet i ÖP mer om att sprida information om verksamheten än om att sälja. 

Nåbarhet och förståelse skapar mer acceptans för företagets verksamhet vilket i sin tur ger en 

positiv effekt på affärer enligt Nilsson. Öjdemark anser att ÖP är ett bra forum för 

informationsutbyte samt en bra väg för att nå ut med information. Öjdemark driver idag ett 

projekt vid sidan av sin roll på företaget där ÖP både är samarbetspartner och en viktig 

informationskanal för att nå ut till andra företag angående projektet. 

 

”När du vill ha hjälp är det en väldigt bra informationskanal.” Fredrik Öjdemark 

 

ÖP är, enligt Holmberg, ett forum där det ges intressant information om olika företag. Vidare 

menar han att det ger god information om vad som försiggår i regionen för tillfället. Det 

kommer även viss kommunikation från kommunalt håll vilket Holmberg tycker att det skulle 

kunna vara mer av, även om han har förståelse för att politikerna inte kan berätta allt. Att få 

inbjudan till aktiviteter och information om allt och det mesta är också någonting som 

företaget får ut av sitt medlemskap. Idag känner Öjdemark att ÖP mer är en informationskanal 

än någonting annat, om än en ganska intressant sådan. 

 
Kontaktnät 

Medlem 2 berättar att han genom ÖP har skapat många nya kontakter. Dessutom anser han att 

det är bra och trevliga möten med många trevliga och kompetenta människor. Medlem 1 

upplever att ÖP har varit väldigt positivt för skapandet av nya relationer. Hon upplever att det 

finns möjlighet att komma i kontakt med många viktiga personer, bland annat personer som 

arbetar inom regionförbundet. Möjligheten att ta kontakt med personer inom offentlig sektor, 

inklusive politiker, är viktigt för företaget. Kontakterna från mötena kan visa sig bli 

värdefulla. Det som medlemskapet i ÖP huvudsakligen har bidragit med för Printeliten är 

massor av kontakter, berättar Holmberg.  
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”Det tar ju väldigt mycket tid om man ska träffa var och en. Så att det blir ett effektivt 

sätt att träffas kontinuerligt. Det här är ju en samlingsplats.” Efwa Nilsson 

 

ÖP är ett effektivt sätt för E.ON att träffa olika företagare på en regelbunden basis. Eftersom 

det är svårt att träffa alla enskilda kunder är träffarna bra då många är på samma plats under 

samma tidpunkt. Nilsson anser att det är bra att träffa samma personer under längre tid men 

ser också positivt på att det ges möjlighet till att träffa nya medlemmar. Asp menar att ÖP är 

viktigt för att utvidga sitt personliga nätverk. Detta gäller inte bara potentiella kunder utan 

också möjliga leverantörer. Det viktigaste för Motionsform är dock att de befintliga kunderna 

är nöjda och förmedlar detta inom sina personliga nätverk så att budskapet sprids. 

 

Carlos anser att ÖP är en ingång för att kunna knyta nya kontakter. Hon menar att det är upp 

till företagets representanter själva att utnyttja det på bästa sätt. Kontakterna kan skapas på 

exempelvis Promotionmorgon men hon framhäver att det inte är där som affärerna görs. Det 

vanligaste är att hon träffar befintliga kunder som hon kan stärka kontakten med. ÖP och dess 

aktiviteter är en av de många arenor där Carlos kan arbeta med relationer mot befintliga och 

potentiella kunder. 

 

Palmborg menar att medlemskapet i ÖP ger fördjupade kontakter och nya kontakter, 

framförallt genom Promotionbåten. Själva nätverkandet och kontaktskapandet genom ÖP är 

däremot inte av avgörande betydelse för Liljedal. För det första menar Palmborg att man inom 

reklambranschen får ett väldigt stort naturligt kontaktnät och därför inte är i samma behov av 

detta som många andra. För det andra är inte Örebro huvudmarknaden för företaget bortsett 

från några få stora kunder.  

 

Som företag menar Carlos att Swedbank redan har det nätverk som finns i ÖP men för henne 

som person spelade nätverket i ÖP en viktig roll. Carlos berättar att hon är relativt nyinflyttad 

i staden efter att tidigare bott i en mindre ort i länet. ÖP blev ett bra sätt för henne att synas 

och göra sig välkänd bland företagare i Örebro. Det var det första nätverket som hon 

utnyttjade, mycket beroende på sina tidigare erfarenheter av ÖP. Nätverkandet var viktigt för 

att både kunna hantera befintliga affärer och skaffa nya kontakter vilket kan leda till affärer. 

Det var också då hon upptäckte det stora utbudet av nätverk. Carlos anser att det var viktigt 

för henne att vara med i ett stort antal nätverk och det har betytt många frukostträffar. Nu 

känner hon dock att hon har byggt upp ett stort personligt nätverk och kan därför dra ner på 

kvantiteten för att istället fokusera på de frågor som är viktiga för både henne och företaget. 

 
Affärsskapande 

Holmberg upplever att medlemskapet i ÖP har lett till massor av jobb för Printeliten. 

Medlemsavgiften och tiden som läggs ned menar Holmberg att företaget utan tvekan får igen 

genom de affärer som medlemskapet leder till. Han betonar att det kan vara svårt att veta om 

en kund kommer via kontakt från ÖP. Eftersom Holmberg har varit med i branschen i ungefär 

40 år är det ofta svårt att veta i vilka sammanhang han har träffat personer från första början. 

ÖP är dessutom kund hos Printeliten och de vänder sig ofta till företaget när de ska trycka 

produkter till sina evenemang. Nilsson berättar att E.ON:s erbjudande till kunderna är svårt att 

sälja genom medlemskap i ÖP men påpekar samtidigt att medlemskapet definitivt har givit 

företaget affärer. Dock är det svårt att urskilja exakt hur mycket ÖP har del i detta. Nätverket 

är användbart när företaget exempelvis vill nå ut till en viss yrkesgrupp. 
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Medlem 1 menar att medlemskapet i ÖP har lett till vissa direkta affärer genom att företaget 

kan kommunicera sina specifika erbjudanden till medlemmarna. Medlem 2 kan göra direkta 

kopplingar till ett antal affärer som företaget som uppkommit genom ÖP och framförallt 

genom Promotionbåten. Genom ÖP har företaget även fått tips om andra företag som kan ha 

behov av det Medlem 2 erbjuder. Det som företaget erbjuder är däremot ingenting som kan 

säljas över ett bord på Promotionmorgon. Medlem 2 påpekar att det är en mycket längre 

beslutsprocess för potentiella kunder. Rent affärsmässigt brukar resultatet av att gå på 

Promotionmorgon vara att någon vill sälja reklampennor till företaget. Medlemsavgiften ses 

inte som någon större utgift och är ingenting som gör att företaget funderar på att gå ur.  

 

”Det är ingen som köper IT-tjänster på det sättet.” Medlem 2 om möjligheterna till att 

göra affärer på Promotionmorgon 

 

Asp berättar att medlemskapet i ÖP har lett till att Motionsform har fått ett fåtal kunder. Än så 

länge är effekten marginell. Asp är helt inställd på att det inte kommer att ge en effekt, sett till 

ökat antal kunder, direkt utan att företaget måste vara med en längre tid för att se resultat. 

Dock menar Asp att det är svårt att veta om kunderna kommer genom ÖP eller på annat håll 

bland annat eftersom han är med i flera andra nätverk. En positiv aspekt för Motionsform som 

Asp tar upp med ÖP är att även idrottsföreningar är medlemmar numera. Detta är viktigt för 

företaget eftersom idrottsföreningars medlemmar är en naturlig målgrupp för Motionsform. 

Asp anser att medlemsavgiften inte är en stor utgift för företaget. 

 

Öjdemark kan inte påminna sig att företaget har någon affärsrelation eller något samarbete 

som han kan relatera direkt till medlemskapet i ÖP. Om han söker ett visst företag vänder han 

sig till BNI. Vidare menar han att det inte går att räkna hem medlemsavgiften sett till hur 

många affärer som skapas genom medlemskapet. Carlos upplever inte att Swedbank har fått 

fler affärsrelationer eller djupare samarbeten genom sitt medlemskap i ÖP. Hon påpekar att 

detta inte ingår i ÖP:s roll som hon ser det. Palmborg kan inte dra några direkta kopplingar till 

affärer som har uppkommit genom företagets medlemskap i ÖP. Han framhäver dock att det 

är svårt att veta exakt var kontakterna uppstår och tror att medlemskapet i ÖP säkert kan ha 

påverkat på någon nivå. 

 
Marknadsföring 

Nilsson tycker att medlemskapet i ÖP ger ett värde genom varumärkesbyggandet. Nöjda 

kunder är en viktig del av varumärket och E.ON får förstahandsinformation genom ÖP om 

vad kunderna tycker och tänker. Medlem 1 anser att ÖP är en bra arena för att förmedla sitt 

budskap till andra företag. Asp menar att han har märkt att medlemmar i ÖP har börjat veta 

mer vilka Motionsform är den senaste tiden och han behöver numera inte berätta vad de håller 

på med varje gång. Att skapa sig ett namn har varit en strategi som Asp har haft med 

Promotionmorgon. 

 

En viktig del med att vara medlem i nätverk som ÖP är att synas. Holmberg påpekar att han 

tycker att nätverkskonceptet är en betydande aspekt för att få ut sitt budskap till andra. Syns 

företaget genom nätverket blir det naturligt att sammankopplad med sin verksamhet vilket i 

slutändan leder till affärer. För Printeliten är en sådan arena extra vital eftersom företagets 

namn och varumärke inte syns på deras produkter. Holmberg anser att när företaget syns i ÖP 

ger det mer än exempelvis en annons i Nerikes Allehanda.  
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Påverkan på myndigheter 

Lobbying är en stor del av företagets medlemskap, berättar Medlem 1. Dock anser hon att ÖP 

skulle kunna arbeta mer aktivt med frågor som berör påverkan på myndigheter. Idag är ÖP 

mer en kontaktväg än ett forum för påverkan. Finns det specifika frågor som företaget vill 

angripa får de ta tag i dessa frågor på egen hand. Medlem 1 berättar att ett av företagens mål 

under 2011 är att jobba aktivt med att få upp viktiga frågor på myndigheternas agenda. Hon 

berättar att detta är någonting som företaget inte kan genomföra på egen hand och menar att 

ÖP skulle vara en intressant samarbetspartner på denna punkt. 

 

Medlem 2 berättar att IT-gruppen har kunnat påverka IT-utbildningar genom KY innan det 

lades ner. Företaget var även med och finansierade vissa utbildningar. Dock är det svårare att 

påverka den utbildning som sker på universitetet då de inte är speciellt intresserade av att 

anpassa sig. Medlem 2 betonar vikten av universitetets IT-utbildningar för stadens IT-företag. 

Öjdemark känner inte att TS Lokalvård har möjlighet att påverka i större regionala 

sammanhang. Även om det finns vissa frågor inom detta område som skulle kunna vara 

intressant för företaget känner sig Öjdemark ganska dåligt insatt i vilka möjligheter som finns 

att påverka via ÖP. Företaget arbetar en hel del med lobbying angående offentliga 

upphandlingar. I dessa sammanhang skulle ÖP kunna vara en bra kanal anser Öjdemark. Han 

berättar att företaget oftast använder sig av arbetsgivarorganisationer vad gäller dessa frågor. 

 

När det gäller påverkan av regional utveckling berättar Holmberg att företaget egentligen inte 

har något större behov. Dock anser han att det är viktigt att de kan känna sig delaktiga i dessa 

frågor om bland annat flygplatsen och vägar. Det kan ge en indirekt effekt för Printeliten då 

bättre förutsättningar för regionen ger bättre förutsättningar för kundbasen. Holmberg 

upplever att ÖP spelar en viss roll i regionen vad gäller påverkan på myndigheter. Just denna 

aspekt med ÖP har gått upp och ner under åren enligt Holmberg. 

 
Arbeta med regional utveckling 

Både ÖP och Handelskammaren kan spela en viktig roll i större regionala frågor och skapa 

forum där företrädare för näringslivet bjuds in, enligt Palmborg. Genom detta kan specifika 

frågor drivas. Mer konkreta utvecklingsfrågor som förmedling av tjänster och kapital ser 

Palmborg inte tillhöra den roll som ÖP har. Dock menar han att det skulle kunna fungera som 

ett organ där utbudet i Örebro presenteras. ÖP ska inte bara samarbeta med ett företag utan 

presentera vilket utbud av erbjudanden i form av tjänster, möjligheter att få tag på riskkapital 

etcetera, som finns i staden. ÖP skulle också kunna fungera som ett organ som presenterar hur 

det är att arbeta på det stora företagen samt att bo och leva i staden för att på så sätt kunna 

locka kompetenta personer till Örebro. Palmborg menar att de frågor som ÖP driver gör att 

företaget trots allt får ut tillräckligt mycket för att medlemsavgiften ska vara värd att avvara. 

Holmberg tycker också att det är bra med evenemang som lyfter upp Örebros näringsliv till en 

större allmänhet. Detta kan även få en enande effekt på näringslivet. Nilsson anser även hon 

att ÖP är en viktig part för att föra fram länet. 

 

Nilsson menar att ÖP snarare är ett forum för att träffa kunder och beslutsfattare än ett forum 

för att driva regionala utvecklingsfrågor. Det ligger mer på Handelskammaren att driva dessa 

frågor. Hon är osäker på exakt vilka frågor ÖP driver angående regional utveckling. Nilsson 

anser att uppdelningen mellan ÖP och Handelskammaren är relativt tydlig. Handelskammaren 

står för de regionala utvecklingsfrågorna medan ÖP mer är ett organ för att öka kontakterna 

inom näringslivet samt ger en starkare helhet. 
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Vikten av att vara aktiv 

Medlem 1 påpekar att varje individ väljer hur pass aktiv han eller hon ska vara och hur väl 

nätverket ska utnyttjas. Företaget utnyttjar inte ÖP lika mycket idag som de gjorde för några 

år sedan. Detta beror helt enkelt på att det gick bättre för den egna verksamheten då. 

Öjdemark tror att om en medlem inte är väldigt ihärdig och dedikerad leder det lätt till att inga 

nya kontakter skapas. Det Holmberg betonar är att varje individ måste vara delaktig och 

aktivera sig för att det ska ge någonting. Det är viktigt att ställa sig upp på mötena och tala om 

att företaget finns och vilken verksamhet som bedrivs. Det är först om detta görs som företag 

kan få ut nytta av nätverket. Holmberg upplever att det finns ett antal företag som inte har 

förståelse för hur nätverket fungerar. Han menar att det finns de som går med och tror att detta 

per automatik ska leda till nya kunder.  

4.3.3 Hur upplevs aktiviteterna 

 
Generellt för alla aktiviteter 

Medlem 1 anser att det är bra om det är samma person som är med på aktiviteterna. Dels för 

att det därmed är samma person som syns och dels för att denna person lär känna andra i 

nätverket. Någonting som hon återkommer till vid ett flertal tillfällen är att aktiviteterna har 

för många deltagare vilket gör det svårövergripligt. Dessutom upplever hon att det kan vara 

ett problem att inte veta vilka som kommer att närvara vid respektive aktivitet. Hon skulle 

föredra om det fanns en deltagarlista där det går att se vem som kommer på aktiviteterna eller 

att det är tydligare teman på träffarna. Ett alternativ till detta skulle kunna vara en tydligare 

matchning då vissa av medlemmarna i ÖP har väldigt specifika behov. Ett genomgående 

problem med de aktiviteter som anordnas av ÖP är att nästan alla som är där vill sälja men det 

är egentligen ingen som uttalat vill köpa, enligt Palmborg. Detta uppfattar han som en mycket 

dålig matchning. Han ser ÖP som lite av en auktionsplats för mindre företag. 

 

”Alla är där för att sälja men väldigt få är där för att köpa.” Hans Palmborg 

 

Carlos anser att ÖP inte bör arrangera ett stort antal olika aktiviteter utan att fokuseringen ska 

vara på Promotionmorgon och Promotionbåten. De mindre antal aktiviteter som genomförs 

ska göras på ett mycket bra sätt. Däremot belyser hon möjligheten till att driva mindre 

arrangemang och frågor men då i medlemmarnas regi. Risken blir att det blir en för stor 

anonymitet om personer enbart träffas en gång i månaden på Promotionmorgon. Holmberg 

upplever att det har blivit färre aktiviteter på senare år. Han menar, till skillnad från Carlos, att 

det fanns ett klart värde att ha ett grundutbud av aktiviteter som var större än bara 

Promotionmorgon. Att träffas oftare och i olika sammanhang är positivt för 

relationsbyggandet. Det behöver inte handla om några jättearrangemang, mindre event 

fungerar precis lika bra. 

 

Det som avgör vilka aktiviteter som är intressanta är dels om de har en inriktning som är 

givande för företaget och dels vad som personligen upplevs som intressant menar Holmberg. 

Den optimala aktiviteten för företaget rent affärsmässigt är stora arrangemang som engagerar 

många medlemmar, som exempelvis Promotionbåten. Detta ger automatiskt mycket arbete då 

det är många som ska ha banderoller, visitkort och liknande material. Holmberg tar också upp 

ett mindre lyckat exempel på en aktivitet som gjorts av ÖP, resan till Pau. Denna resa 

engagerade inte särskilt många samtidigt som ett av syftena var att skapa affärsrelationer i 

södra Frankrike. Ett upplägg som Holmberg är tveksam till, då han inte riktigt tror att det 

finns tillräckliga förutsättningar för att det ska finnas någon potential. Det bör tilläggas att 
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Holmberg inte var med på denna resa. Nilsson anser att det ger en bra helhet då utbudet av 

aktiviteter vänder sig till olika typer av medlemmar. 

 
Promotionmorgon 

 

”Visst, några gånger är det intressant det som sägs på scen men ofta så är det den 

personliga kontakten som är det viktiga.” Göran Asp 

 

Det finns vissa problem angående nätverkandet och kontaktskapande, enligt Medlem 1. Den 

utsatta tiden för mingel är ungefär en halvtimme innan mötet vilket gör att det är svårare att få 

tag på rätt personer att tala med eftersom vissa kommer först när scenprogrammet inleds. När 

mötet är slut går också de flesta direkt därifrån. Medlem 1 tycker att mer tid till mingel skulle 

kunna avsättas i mitten av mötet. Dessutom ät risken med slumpmässig bordplacering att man 

kan hamna bredvid ”fel” personer. Carlos ser det däremot som positivt att besökarna kan välja 

när de vill komma. Hon tycker dessutom att tiden är precis lagom och att aktiviteten överlag 

är bra. En möjlig förändring av Promotionmorgon skulle enligt Asp kunna vara att det fanns 

en rotation vid borden för att få kontakt med fler personer. Svårigheten i detta blir dock att det 

ska anpassas till den utsatta tiden som finns att tillgå.  

 

Att det inte ges möjlighet att tala med folk eftersom det är mycket fokus på scenen ser 

Medlem 2 som ett problem med Promotionmorgon. Visserligen närvarar flera av företagets 

kunder på Promotionmorgon men det är liten chans att hamna vid dem i och med den 

slumpmässiga bordsplaceringen. Medlem 2 påpekar att det skulle krävas någon form av 

matchning för att kunna träffas och prata mer. På Promotionmorgon menar Asp att deltagarna 

har ett stort personligt ansvar att söka nya kontakter för att inte riskera att fastna i samma 

”kompisgäng” varje gång. Målet är att nå ut till så många som möjligt.  

 

Holmberg anser att Promotionmorgon oftast är väldigt bra. Det ges möjlighet att träffa och 

prata med folk. Han betonar dock att det är viktigt att Promotionmorgon inte bara blir 

information. De gånger som Palmborg har besökt Promotionmorgon har han fått 

uppfattningen att det är välarrangerat och professionellt. Även om företaget inte besöker 

Promotionmorgon i någon större utsträckning menar Palmborg att det finns en annan nivå av 

aktivitet eftersom företagets VD sitter i styrelsen för ÖP. Tidsmässigt anser Nilsson att 

Promotionmorgon ligger bra. Fredagar passar de flesta, skulle det ligga mitt i veckan skulle 

många vara borta på annat. Informationen som ges är bra och det är trevligt att vara där. 

Nilsson berättar att utfrågningen av politiker är viktig för E.ON. Eftersom det är samma 

upplägg varje gång vet alla som är där hur det går till. Hon betonar dock att det krävs 

kontinuerlig förbättring av programmet och att det alltid måste ske förnyelse för att hålla upp 

intresset. E.ON försöker att vara värd för Promotionmorgon en gång varje år. 

 

”Jag har fortfarande inte förstått varför man inte lyfter in någon slags minidel av sånt 

(kontakttorget, författarnas anmärkning) i Promotionmorgon.” Fredrik Öjdemark 

 

Öjdemark ser i dag Promotionmorgon som en väldigt bra kanal för att nå ut till många. Den 

inriktning som Promotionmorgon har idag är Öjdemark inte helt nöjd med. Han önskar att det 

skulle vara mer inriktat på att skapa kontakter och affärer och han är helt övertygad om att det 

skulle komma fler besökare på Promotionmorgon samt fler medlemmar i nätverket om så 

skedde. Han tror även att detta skulle leda till att fler går dit med ambitionen att göra affärer, 

vilket ökar sannolikheten att det sker. Han förespråkar mindre fokus på det som sker på 

scenen och mer fokus på att träffa människorna. Ett förslag till förändring skulle kunna vara 
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ett upplägg där tre slumpvist utvalda företag får presentera sina respektive företag för 

varandra. Denna interaktion skulle ”tvinga” folk att lära känna andra närmare. 

 
Promotionbåten 

 

”Det är en hög trovärdighet för arrangemanget som sådant” Hans Palmborg 

 

Holmberg var en av dem som låg bakom idén med Promotionbåten. Han hade en diskussion 

med den dåvarande ledningen om att det inte fanns några riktigt bra aktiviteter för de mindre 

företagen i ÖP. Han och ett antal andra småföretagare gick därför samman och enades om att 

en båtresa skulle kunna vara en bra idé. I dagens form anser Holmberg att Promotionbåten är 

en riktigt bra aktivitet. Det skapar en sammanhållning mellan deltagarna på båten. Det ger 

även bra affärer för Printeliten. Även Palmborg anser att det blir en ökad känsla av 

sammanhållning mellan företagen i Örebro. Han drar paralleller till den beryktade Gnosjö-

andan som så många vill uppnå. Båten skulle kunna vara ett steg på vägen för att skapa en 

gemenskap av denna typ. Båten är till stor nytta för företagen i regionen och han är övertygad 

om att arrangemanget inte hade nått samma höjder utan ÖP. Han anser även att 

Promotionbåten är en betydande del av vad företaget får ut av sitt medlemskap. 

 

Medlem 1 menar att Promotionbåten är ett bra evenemang men även denna borde brytas ner i 

mindre fokuserade forum. Den del som gav mest för Medlem 1 under senaste tillfället var 

Kontakttorget på Conventum. För Medlem 2 har kontakttorget främst handlat om att visa upp 

sig. Företaget anordnade en mindre aktivitet vid sin monter som förvisso inte har någonting 

med verksamheten att göra men som fick besökarna att stanna upp. Även E.ON har varit 

utställare på Kontakttorget. Nilsson ser Promotionbåten som ett fantastiskt arrangemang som 

ger goda möjligheter att träffas och prata. Generellt sett tycker Nilsson att det är bra att 

Kontakttorget och båtresan är två separata moment. Tidigare var Kontakttorget en del av 

båtresan men hon menar att dagens upplägg är bättre. Hon är även positiv till att kontakttorget 

flyttats till Örebro. ÖP har varit lyhörda för förändring, vilket enligt Nilsson är en anledning 

till att kvaliteten alltid är hög. Motionsform hade ingen egen monter men Asp delade ut 

broschyrer och spanade in andra montrar för att hitta kontakter på kontakttorget. 

 

Upplägget som var i år blev mer tudelat än tidigare år, menar Holmberg. Han kände att det 

inte riktigt fanns någon sammankoppling mellan kontakttorget och båtresan. För honom 

kändes det som att företagen köpte en plats på Conventum och sedan fick en båtresa på köpet. 

Holmberg föredrog när varje företag fick sätta upp sin kontaktyta på båten även om han anser 

att kontakttorget i sig var bra, förutom att upplägget gjorde att lokalen var för trång. 

 

Vissa aspekter med Kontakttorget är Palmborg inte imponerad av. För en del är det säkert 

mycket bra att kunna få en överblick över utbudet. Han menar att det som ställs ut bör 

kvalitetssäkras. Det måste finnas tydligare direktiv om hur företag ska ställa ut och någon 

form av reglering för hur företagen ska agera när de ställer ut. Palmborg tar som exempel upp 

att senaste gången han var med såg han flertalet tomma montrar då folk hade gått iväg och 

gjort annat eller stod och småpratade med varandra. Palmborg betonar att en mässa av denna 

typ måste ge ett professionellt intryck. Dock påpekar han att Kontakttorget är ett bra 

sammanhang att synas för Tillväxtalliansen. Han framhäver att Tillväxtalliansen inte hade 

några konkreta resultatkrav på att vara där. Det var för att synas och inte för att rekrytera 

medlemmar. 
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Carlos är tveksam till det nuvarande upplägget med Kontakttorget och anser att det var mer 

framgångsrikt som det var tidigare när mässan låg som en del på själva båtresan. Fördelen 

med en mässa på land är att det är blir en rymligare lokal med bättre förutsättningar att tala 

med andra. Carlos känner att nackdelarna väger tyngre med tanke på att det blir mindre 

affärsfokus på båten än när mässan hålls på fastlandet. 

 

Palmborg tycker att det som sker i samband med och på båten är mycket bra. Han är 

imponerad av aspekterna omkring evenemanget, exempelvis resan till båten. Det finns ingen 

anledning att vara orolig för att inte allting ska fungera. En aspekt som Nilsson uppskattar är 

att transportmedlet har bytts från buss till tåg. Detta är positivt eftersom det går att röra sig på 

ett helt annat sätt på en tågresa. 

 

Själva båten upplevde Asp som bra eftersom det fanns möjlighet till avslappnade möten. 

Dessutom ser han det som positivt att aktiviteten är avskild på båten och tåget. Asp menar 

också att det är en större chans att hitta en möjlighet att sitta ner och prata ordentligt med 

någon som är intressant än det är på den begränsade tiden som ges på Promotionmorgon. 

Medlem 2 tycker att Promotionbåten ger en bra möjlighet att träffa mycket andra människor 

och han tror att det är länets största mötesplats. Promotionbåten är, enligt Palmborg, ett forum 

för att träffa ett stort antal människor och diskutera olika frågor. Det ger också kontakter med 

leverantörer och intressanta personer men detta är inte någon av de huvudsakliga fördelarna 

menar han. Nilsson framhäver dock att problemet med Promotionbåten är att det är svårt att få 

en bra överblick över vilka som är där och allt som händer. 

 

Nilsson anser att föreläsningarna är väldigt bra även om hon anser att de mestadels är 

intressanta av personliga skäl än för företagsnytta. Medlem 2 menar att det är bra seminarier 

inplanerade. Medlem 1 hade planer på att anordna ett seminarium på båten om logistik och 

transport men det passade inte för deras samarbetspartners vid det tillfället. Detta är trots allt 

någonting som skulle kunna ske i framtiden. Innehållet på programmet, främst seminarierna, 

anser Palmborg håller hög klass. Han menar att det finns någonting där som tilltalar varje 

enskild individ. Dessutom finns det seminarier som är nyttigt för Liljedal som företag. Han 

betonar dock att det är lika mycket upp till en själv att göra någonting av situationen.  

 

Öjdemark har aldrig varit på Promotionbåten. Av det han har hört är inriktningen mer på 

affärsskapande än det är på exempelvis Promotionmorgon. Han är förvånad över att det inte 

har tagits mer influenser från båten i utformandet av Promotionmorgon. Anledningen till att 

Öjdemark inte har varit med på Promotionbåten på grund av de rykten han har hört om hur 

själva båtresan går till. Asp nämner att det finns folk som ser det som en ”fylleresa” men 

ställer sig tveksam till hur denna inställning kan leda till några affärer. Själva båtresan är inte 

en personlig favorit hos Nilsson, som ser kvällens aktiviteter som mindre tilltalande. 

 

Swedbank har tidigare varit med på alla gånger men valde att inte åka med i år. Anledningen 

till detta var att företaget senaste gången de var med, 2009, gjorde en stor satsning. Carlos 

berättar att det var ungefär 20 representanter från Swedbank med och företaget anordnade 

även fyra seminarier. De seminarier företaget hade var på förhand fullbokade men det var 

enbart fyra personer som kom på seminarierna, inte ens den betalda moderatorn dök upp. 

Swedbank blev väldigt besvikna över detta och Carlos menar att det kan bero på att folk 

prioriterade annat. Hon tror att den största anledningen var att folk hade festat för hårt kvällen 

innan. Swedbank var tidigare nöjda med Promotionbåten men i och med detta fick Carlos en 

känsla av att fokus har förflyttats från affärsskapande till party. Numera ses Promotionbåten 

av många som länets största personalfest. Vidare berättar Carlos att man inom företaget nu 
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funderar på om Promotionbåten ska utnyttjas i framtiden, förmodligen åker dock Swedbank 

med nästa år eftersom de hört mycket bra om årets båt. Hon påpekar dock att det troligtvis 

inte kommer att satsas lika mycket på denna aktivitet som tidigare. 

 
Örebro Enterprise Open 

E.ON har varit medarrangör för Örebro Enterprise Open vilket ger möjlighet att träffa många 

företag. Företaget ansvarade för ett av hålen på banan där de hade ett informationstält och 

tävlingar som var kopplade till energi. Nilsson anser att det var ett bra sätt att få snabb kontakt 

med många personer och även kunna samla in kontaktuppgifter. Det kan vara delvis nya 

personer som Nilsson träffar på detta event men generellt sett är det samma människor som 

brukar dyka upp. Genom att vara med på Örebro Enterprise Open menar Nilsson ökar 

företagets nåbarhet och tillgänglighet. 

 

Öjdemark berättar att företaget har varit värd för Örebro Enterprise Open vid ett tillfälle. Själv 

har han också deltagit ett antal gånger. Företaget använder främst detta mer som en 

kundaktivitet än som ett forum för att knyta nya kontakter. Öjdemark menar att det fungerar 

som en bra underhållning för befintliga kunder. Även Swedbank har varit med på Örebro 

Enterprise Open. Carlos tycker inte att denna typ av aktivitet bör drivas av ÖP eftersom det 

finns så många liknande aktiviteter i andra nätverk. 

4.3.4 Grennätverken 

 
Industrigruppen 

 

”Det tycker vi är bra, för representanterna från dom företagen träffar vi inte i så 

många andra sammanhang.” Efwa Nilsson 

 

Industrigruppen drivs i ett samarbete mellan ÖP och Handelskammaren. Projektet står under 

ÖP men det är Handelskammarens VD som driver gruppen, berättar Nilsson. Industrigruppen 

har inte varit aktiv på ett antal år men det var ungefär 25 företag representerade på det 

upptaktsmöte som hölls under hösten 2010. Det är de största arbetsgivarna i länet som deltar. 

Nilsson berättar att många av företagen i gruppen fokuserar på export. E.ON har dock ingen 

export överhuvudtaget. Industrigruppen arbetar, enligt Nilsson, med gemensamma frågor ur 

ett arbetsgivarperspektiv. Att behålla konkurrenskraften och storföretagen i regionen är en av 

de viktigaste frågorna. Tanken är att det ska vara fyra träffar per år och värdskapet för 

träffarna går runt mellan medlemmarna. Eftersom alla vid något tillfälle kommer att vara värd 

ges även medlemmarna möjlighet att lära känna varandras verksamheter vilket ska ge en 

bättre grund för samarbete. 

 

Enligt Nilsson blir det mer fokuserat på Industrigruppens möten än på Promotionmorgon där 

det är en större blandning mellan alla möjliga typer av företag. För E.ON finns det värde i 

bägge dessa aktiviteter men på helt olika nivåer. Nilsson tror att Industrigruppen kan komma 

att utvecklas till någonting kraftfullt. En del av syftet är att gruppen ska fungera som ett 

verktyg mot politikerna samt att göra länet till en attraktiv plats. Medlem 1 var tidigare den 

person som representerade företaget i Industrigruppen. Sedan företaget gick ur är hon dock 

osäker på om Industrigruppen har bytt inriktning och påpekar att hon inte vet vad som händer 

i gruppen numera. Företaget har valt att för tillfället inte lägga ner resurser på att vara med i 

denna grupp. 
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IT-gruppen 

Medlem 2 berättar att IT-gruppen träffas några gånger om året på oregelbunden basis. Det 

brukar vara ungefär 15 företag som är representerade på dessa möten. Genom IT-gruppen kan 

företag samlas i olika frågor där bland annat rekryteringsfrågan är en viktig aspekt för 

branschen. Via samarbetet har de involverade företagen i gruppen även lyckats få Microsoft 

Tech Days till Örebro. Gruppen är ett bra sätt knyta kontakter till andra inom IT-branschen. 

Några av aktörerna i gruppen är även IT-företag som kan sälja de produkter som Medlem 2 

förmedlar. I dagsläget finns det ingen som gör detta men han tror att detta kan bli av i 

framtiden. Företaget säljer en majoritet av sina produkter genom samarbetspartner vilket gör 

att upplägget är mycket intressant. Jämfört med de andra aktiviteterna i ÖP känner Medlem 2 

att IT-gruppen är mer rätt för dem. Fokus på mötena ligger mer på nätverkande och han 

upplever att gruppen fungerar mycket bra. 

 

Medlem 2 berättar att Forssell har kommit med ett förslag till IT-gruppen att branschen ska 

marknadsföra Örebro stad gentemot personer med IT-utbildning. Detta ska framförallt leda 

till att folk som lämnat Örebro flyttar tillbaka för att jobba i stadens IT-företag. Medlem 2 tror 

mycket på idén även om den inte har fått fullt genomslag i gruppen än. När alla har förstått 

vilken nytta de får av detta kommer fler i gruppen att hoppa på tåget. 

 
Småföretagargruppen 
Tidigare var Printeliten med i Småföretagargruppen innan denna lades på is. Holmberg var en 

av de som starkast drivande till att få igång en småföretagargrupp. Han menar att det var svårt 

att få ut budskapet om vilket syfte denna grupp hade. Holmberg upplevde att de flesta bara 

gick med för att kunna sälja till andra medlemmar. Gruppen skulle egentligen fungera som ett 

forum där småföretagare kunde mötas och diskutera olika problem. Det handlade exempelvis 

om juridiska problem eller problematiken med att säga upp anställda. Holmberg menar att 

småföretag ofta inte har råd att söka extern hjälp och att Småföretagargruppen skulle kunna 

fungera som ett alternativ till detta. Även om gruppen för närvarande är vilande tror 

Holmberg mycket på konceptet och hoppas att den kan återupplivas i framtiden. Medlem 2 

var även han med vid ett fåtal tillfällen på möten för Småföretagargruppen. Detta gav 

ingenting och han skulle inte vilja gå med igen om gruppen skulle återaktiveras. 

 
Hur grennätverken bör utvecklas 

Medlem 1 anser att det är viktigt att hitta passande mindre grupperingar inom ÖP för att de 

frågor som man själv diskuterar får en mer konkret form. Medlem 2 tror att fler 

branschgrupper skulle kunna vara positivt i den nya organisationen. Även Nilsson tror att det 

skulle vara positivt med fler mindre grupper inom den stora gruppen eftersom företag har så 

pass många olika anledningar till att vara med. Carlos är framförallt ute efter en specifik 

bank- eller finansgrupp där viktiga frågor kan diskuteras. Det gäller framförallt 

rekryteringsfrågor men även andra delar som inte är konkurrensutsatta mellan branschens 

aktörer. I dessa frågor skulle samverkan kunna leda till att det skapades ett bättre finansiellt 

klimat i Örebro. Carlos anser att det är läge för ÖP att ta nästa steg sett till vad som levereras.  

 

”Jag skulle vara jätteintresserad av att driva rekryteringsfrågor i vår bransch” Anne-

Lie Carlos 

 

Vidare menar Carlos att ÖP inte bör fokusera på specifika frågor utan fungera som en 

paraplyorganisation med inriktning på helheten. Uppgiften att fokusera på nischade frågor bör 

istället ligga på medlemmarna. Carlos tror att det finns ett intresse från många medlemmar att 

driva enskilda frågor. En del som Holmberg skulle vilja förändra i ÖP är hur det fungerar med 
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grennätverken. Han anser att det inte finns tillräckligt med tid för ÖP:s ledning att lägga på att 

strukturera upp de olika undergrupperna. Det skulle kunna lösas genom att det fanns en 

anställd som ansvarar för grennätverken och deras aktiviteter. Om resurserna som krävs för 

detta inte finns menar Holmberg att hjälp skulle kunna sökas bland medlemmarna för att se 

om det finns någon som har möjlighet att arbeta med detta. Holmberg anser även att 

grennätverken skulle vara en bättre väg för ÖP att sprida och samla in information. Det blir ett 

mer intimt forum vilket har bättre underlag för diskussion jämfört med en Promotionmorgon. 

4.3.5 ÖP i relation till andra nätverk 

 
BNI 

Asp beskriver skillnaden mellan mötena i ÖP och de i BNI. För det första tycker han att det är 

synd att mötena krockar tidsmässigt men påpekar samtidigt att han och den andra delägaren 

kan gå på varsitt möte. Den stora skillnaden mellan mötena är mängden deltagare. Eftersom 

det är maximalt 35 personer på ett BNI-möte blir kontakten mer familjelik. En annan aspekt 

som skiljer sig är att BNI inte tillåter konkurrerande verksamhet mellan medlemmarna. Därför 

ligger fokus på att hjälpa varandra i större utsträckning än i ÖP. Att alla känner till varandras 

verksamhet i BNI-gruppen underlättar också nätverkandet, enligt Asp. 

 

”Örebro Promotion känns mer som att företaget är med och det blir väldigt anonymt 

och väldigt ofokuserat på att det ska ge någonting tillbaka egentligen. Det känns mer 

som att det är Örebro som försöker dra nytta av de enskilda företagen.” Fredrik 

Öjdemark 

 

I BNI och även i Business Match är det större fokus på att personerna ska lära känna varandra 

menar Öjdemark. Holmberg menar att BNI förvisso är bra men att de skiljer sig mycket åt 

från ÖP. Större fokus ligger på affärsskapande än det relationsskapande som ÖP till stor del 

bygger på. Holmberg menar att det blir en annan sorts relation i ÖP eftersom upplägget är av 

social karaktär. Han anser att just den sociala aspekten i ÖP inte ska förringas. I övrigt är det 

en större bredd och tyngd i ÖP jämfört med BNI. Dessutom är det ett mer långsiktigt 

perspektiv i ÖP. Vid BNI-mötena ligger fokus på att skapa affärer. Holmberg påpekar att de 

har skapat affärer genom medlemskapet i BNI precis som i ÖP. Medlem 1 är mer kritisk till 

BNI och erfarenheten av de möten hon besökt har visat att deras upplägg inte passar företaget. 

 
Handelskammaren 

 

”Vår upplevelse är starkare med Örebro Promotion än med Handelskammaren” Efwa 

Nilsson 

 

Nilsson ser Handelskammaren som ett viktigt nätverk för företaget eftersom de arbetar 

mycket mer med infrastrukturella frågor, där E.ON:s verksamhet är en viktig del. Nilsson 

berättar att Handelskammaren idag inte alls är lika aktiva som ÖP. Det verkar som att mycket 

är på gång inom Handelskammaren men i dagsläget är medlemskapet i ÖP mer värdefullt. 

Tanken är att Handelskammaren ska driva frågor angående infrastruktur men Nilsson menar 

att det fortfarande finns mycket kvar att utveckla i detta arbete. Vidare menar hon att 

Handelskammaren bör synas mer. 

 

Medlem 2 menar att företagets medlemskap kompletteras bra genom att både vara medlem i 

Handelskammaren och ÖP. Nätverkandet sker främst genom ÖP men även till viss del i 

Handelskammaren. Det företaget främst får ut av dem är att de står bakom ett antal 



 64 

utbildningar som har varit positiva för företaget. Medlem 2 ser också Handelskammaren som 

en bra väg för att kunna påverka i regionala frågor. Detta är även någonting som har givit 

resultat i form av bygget vid E18 samt frågor som rör flygplatsen. 

 

Enligt Medlem 1 arbetar Handelskammaren mer med transportfrågor och liknande eftersom 

det är en naturlig del av deras roll. Tidigare hade företaget ett eget forum som diskuterade 

transportfrågor, där bland annat Handelskammaren bjöds in. Detta försvann i samband med 

att företaget bytte VD men Medlem 1 menar att detta projekt bör återstartas. Hon tar också 

upp Handelskammarens tidigare smågrupper som exempel på en lyckad utformning av 

medlemsträffar. På dessa möten turades deltagarna om att vara värd och det anordnades ett 

fåtal möten per år. Det var verkligen rätt personer som deltog på dessa möten vilket även 

gjorde att utkomsten blev bra. Tyvärr dog dessa möten ut relativt fort. 

 
Tillväxtalliansen 

Palmborg berättar att Liljedal är näringslivspartners i Tillväxtalliansen. Själv är han mycket 

involverad i arbetet och är en av dem som driver denna organisation. Tillväxtalliansen väljer 

ut företag som har intresse och potential att växa. I nätverket finns både aktörer från 

näringslivet och det offentliga. Rent affärsmässigt attraheras Liljedal idag mer av 

Tillväxtalliansen än ÖP. Detta beror dels på att det är mer fokus på tillväxtfrågor vilket är 

viktigt för företaget och dels för att de träffar andra företag som förstår vikten av tillväxt. Det 

är också mer troligt att dessa företag anlitar Liljedal.  

 

Motionsform är också med i Tillväxtalliansen och Asp uppskattar att det brukar vara runt 50 

personer närvarande vid deras möten. Företaget har samma syfte med medlemskapet i 

Tillväxtalliansen som det har i ÖP. Dock finns det en bakomliggande tanke i att verksamheten 

i framtiden ska kunna utvidgas vilket gör Tillväxtalliansen till ett intressant nätverk. Förutom 

detta menar Asp att Tillväxtalliansen är mer inriktat mot örebroare vilket av naturliga skäl 

ligger mer i företagets målgrupp än personer som bor utanför stadens gränser. 

 
Övriga nätverk 

E.ON är också med i nätverket runt ÖSK Fotboll. Medlemmarna i detta nätverk träffas en 

gång varje månad. Nilsson menar att det är många företag och personer som är viktiga för 

regionen som är med i detta nätverk. Många av de största företagen och även flera 

närliggande kommuner är med i nätverket. Hon tycker att detta nätverk ger mer 

affärsskapande än ÖP. Detta beror främst på att flertalet fastighetsägare som inte är med i ÖP 

är med i detta nätverk. Nilsson vet inte varför det förhåller sig på detta vis och har tagit upp 

frågan med ÖP eftersom det skulle ge E.ON extra värde om fler fastighetsägare var aktiva i 

nätverket. Det blir mer diskussioner kring produkter där jämfört med ÖP. 

 

Printeliten var tidigare medlem i nätverket Go-Together. Det var ett koncept som var relativt 

likt BNI. Det gick ut på att träffa företag i regionen och genom dessa även få kontakt med 

företag i närliggande regioner. Holmberg berättar att det var relativt stor uppslutning i början 

men att det avtog mer och mer ju längre tid som gick. Han menar att det ofta fungerar på detta 

sätt med nystartade nätverk. Företagare tycker att det låter intressant men förlorar intresse när 

de inser att konceptet är snarlikt andra nätverk. Träffarna i detta nätverk pågick i ungefär tre 

år och Holmberg tror att det idag är upplöst. 

 

Mötena i Business Match ser Öjdemark som mer frivilliga och de anordnas ungefär en gång 

per månad. Utöver detta arrangerar nätverket tre till fyra stora event årligen. Det innefattar 

bland annat en golfturnering, en mässa och en egen båtresa i likhet med Promotionbåten. 
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Öjdemark anser att Business Match är mer likt BNI än ÖP då det är mer inriktat på affärs- och 

kontaktskapande. Business Match är däremot inte lika strukturerat mot att skapa affärsnytta 

som BNI. Det är ungefär 50-100 medlemmar som ingår i nätverket. Han påpekar dock att 

Business Match är relativt nystartat och att det inte har fungerat jättebra hittills. 

 

Printeliten är även medlem i Företagarna. Det ser Holmberg mer som ett sätt att få tillgång till 

den juridiska rådgivning som erbjuds. Medlem 1 berättar att en stor del av Möckelnföretagens 

medlemmar är verksamma inom industrisektorn vilket gör dem till en viktig samarbetspartner. 

 
Konkurrenssituationen mellan nätverken 

 

”Alla har ju egentligen samma frågor på agendan” Anne-Lie Carlos 

 

Carlos tycker att den intensiva konkurrenssituationen mellan de olika nätverken gör att det är 

svårt att skapa samverkan. Hon upplever att det skapas nya nätverk trots att åsikterna i de 

flesta frågor till stor del delas mellan dem. De enskilda nätverken skulle kunna fokusera på 

olika frågor och specialisera sig inom dessa. Om så skulle bli fallet räcker det med att en 

organisation går först i ledet. Carlos har även tagit initiativ för att förbättra samverkan mellan 

nätverken i regionen. Hon anordnade själv en ”tillväxtlunch” med olika representanter från 

nätverken, näringslivet och myndigheter. ÖP har sedan aktiverat sig ytterligare i detta och vill 

driva idén vidare. ÖP har även tillfrågat Carlos om hon kan driva specifika bankfrågor inom 

gruppen.  

 

Palmborg menar att ÖP till skillnad från Tillväxtalliansen mer fungerar som en kontaktyta och 

en möjlighet att träffa vissa kunder samt även viss kompetensutveckling. Det är dock ingen 

direkt konkurrens mellan nätverken eftersom det har två helt skilda syften. Det är enbart på ett 

plan nätverken konkurrerar, när det handlar om medlemmarnas tid. Eftersom utbudet av 

nätverk idag är så pass stort utvärderar E.ON alla sina medlemskap i olika nätverk, berättar 

Nilsson. Citatet nedan visar hennes syn på ÖP i relation till andra nätverk. 

 

”Man måste vara riktigt bra om man ska slå ut Örebro Promotion” Efwa Nilsson 

4.3.6 Kommunikation 

 
Kontakt med verksamhetsledaren 

Ingen av de intervjuade medlemmarna uppger att de för företagets räkning har sökt råd eller 

liknande från verksamhetsledaren. Öjdemark har tagit hjälp av verksamhetsledaren i ett annat 

projekt som han driver vid sidan om, där han har använt ÖP som en informationskanal. Han 

brukar även framföra sina åsikter om hur ÖP bör arbeta. Även Holmberg berättar att han 

brukar dela med sig av sina idéer till ÖP. Nilsson berättar att E.ON har kontinuerlig kontakt 

med ÖP:s ledning och hon anser att det är lätt att komma i kontakt med dem. 

 
Medlemsbrevet 

Alla åtta respondenterna berättar att de brukar kolla igenom medlemsbrevet. Både Holmberg 

och Nilsson anser att det är positivt att brevet kommer mer regelbundet numera. Asp berättar 

att det har varit en del tekniska problem med utskicket men att det har blivit bättre på senare 

tid. Nilsson upplever att det kan vara lite för mycket information i varje utskick vilket gör det 

svårare att hinna läsa allt. Däremot tror hon att andra företag efterfrågar en större mängd 

information och hon har därför förståelse för utformningen. Carlos anser att medlemsbrevet är 

informativt. Både Medlem 1 och Medlem 2 uppger att de främst använder nyhetsbrevet för att 
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informera sig om vad som är på gång inom ÖP och vilka aktiviteter som är aktuella. Medlem 

1 annonserar även i brevet när företaget har någonting på gång. 

 
Örepro 

Även medlemstidningen läses i viss utsträckning av alla respondenterna. Medlem 1 anser inte 

att informationen i Örepro är den mest relevanta för företaget men de har en stående annons i 

varje nummer av tidningen. Holmberg, Öjdemark, Asp och Medlem 2 berättar alla att de har 

annonserat i Örepro vid minst ett tillfälle. Även E.ON har annonserat i Örepro men har också 

figurerat i tidningen med redaktionellt material vilket har gett bra respons, enligt Nilsson. Hon 

tycker att tidningen är väldigt bra och tror att alla medlemmar läser den. Holmberg menar att 

informationen från ÖP om vad som är på gång är något bristfällig. Den lilla information som 

finns menar han främst kommer ut genom Örepro. Han anser att tidningen är bra. 

 
Hemsidan 

Medlem 2 uppger att han var osäker på om ÖP hade en hemsida även om han trodde att så var 

fallet. Han kände inte till medlemsregistret men uppgav att han skulle kontakta ÖP och be om 

inloggningsuppgifter nu när han fick reda på detta. Hemsidan är bra för att se vad som är på 

gång menar Nilsson och hon använder sig av medlemsregistret ibland. E.ON brukar lägga upp 

information om sina erbjudanden på hemsidan. Medlemsregistret har Öjdemark utnyttjat vid 

ett fåtal tillfällen. Det har främst varit för att se vilka andra företag som är med i ÖP. 

Holmberg berättar att medlemsregistret har använts av Printeliten för att hitta kontaktuppgifter 

till andra medlemsföretag i ÖP. Han brukar också använda hemsidan för att uppdatera sig och 

söka kunder inför större aktiviteter, som exempelvis Promotionbåten. 

 

”Det är en bra kanal att använda, deras register” Medlem 1 

 

Carlos berättar att hon bara varit inne på hemsidan vid ett tillfälle för att leta upp ett 

telefonnummer till ÖP. Hon känner till medlemsregistret även om hon aldrig använt det. Inte 

heller Palmborg har utnyttjat registret. Asp uppger att han inte kände till att det fanns ett 

medlemsregister på hemsidan. Han minns inte heller om han har fått några 

inloggningsuppgifter. Medlem 1 anser att medlemsregistret är en mycket bra kanal för att nå 

ut med riktad marknadsföring. Hon upplevde även registret som välfungerande och 

uppdaterat. Detta har avtagit sedan ÖP har infört avgifter för massutskick. Företaget känner 

inte att det finns resurser att lägga på detta. Generellt sett har Medlem 1 slutat utnyttja ett 

antal av de tjänster som ÖP erbjuder sedan det lagts in avgifter på dem. 

 
Aktiviteterna 

Asp och Holmberg berättar att de har använt sig av Speakers Corner på Promotionmorgon. 

Asp har även varit på scen för att presentera Motionsform. Medlem 1 har tidigare använts sig 

av den mer exklusiva delen av Speakers Corner men det kostar för mycket i dagsläget. 

Dessutom menar Medlem 1 att det är dåligt att medlemmarna inte får använda sitt eget 

videomaterial. Hon berättar också att företaget tidigare brukade lägga reklamblad i 

Promotionpåsen men anser numera att det är för mycket material i påsen för att det ska vara 

givande att använda den som marknadsföringskanal. Det skulle behöva vara bättre struktur på 

vad som läggs i påsen exempelvis genom att ha teman varje gång, enligt Medlem 1. 

 

För att Promotionmorgon ska ge någon affärsnytta måste man vara på scen eller dela ut 

reklamblad anser Medlem 2. Han berättar att han, precis som Asp och Holmberg, har utnyttjat 

Promotionpåsen vid några tillfällen. Asp har använt Promotionpåsen vid minst fem tillfällen 
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och ger även rabatt till medlemmar i ÖP. Medlem 2 har även annonserat i en tidning som gavs 

ut inför Promotionbåten. 

4.3.7 Åsikter om sammanslagningen 

 
Övergripande åsikter 

 

”Det är ju jättebra, det är helt rätt” Medlem 2 

 

Medlem 2 anser att det är naturligt att Handelskammaren och ÖP går samman och är också 

positiv till detta vilket ses i ovanstående citat. Han är övertygad om att det kommer att skötas 

på ett professionellt sätt av alla inblandade. Även Holmberg är positivt inställd till 

sammanslagningen. Öjdemark tycker att sammanslagningen är ett smart drag men är osäker 

på exakt vad den kommer att innebära. Det är viktigt att det funderas ordentligt angående 

vilken inriktning organisationen ska ta, enligt Palmborg. Målet med sammanslagningen måste 

vara tydligt. Han påpekar att sammanslagningen måste ses som ytterligare ett starkt skäl att 

vara med, snarare än ett skäl att hoppa av. Sammanslagningen mellan Handelskammaren och 

ÖP skulle kunna skapa det ledande nätverksorganet i regionen, tror Carlos.  

 
Medlemsnytta 

Asp menar att sammanslagningen skulle kunna bli intressant för företaget vid en potentiell 

expansion för Motionsform. Om företaget skulle vilja öppna i en annan ort skulle samarbete 

mellan nätverken vara av betydelse men det är fortfarande en bit kvar till dess, berättar Asp. 

För TS Lokalvård skulle en regional utvidgning av nätverket vara positiv. Företaget satsar på 

att expandera i östra Värmland och därför är ett potentiellt samarbete med Möckelnföretagen 

intressant. Öjdemark betonar återigen att upplägget måste ändras med inriktning mot 

affärsskapande om det ska vara intressant. Han är tveksam till om Karlskogaföretagen 

kommer att åka till Örebro för att besöka Promotionmorgon som aktiviteten ser ut idag. 

 

Carlos anser att det är bra att Handelskammaren och ÖP ska gå samman eftersom det kan vara 

ett sätt att ena nätverken i Örebro. Däremot menar hon att det inte har någon större positiv 

effekt rent marknadsmässigt om även Möckelnföretagen ingick i denna fusion. När det gäller 

Möckelnföretagens möjliga samarbete med ÖP och Handelskammaren menar hon att det 

skulle kunna bidra till en nedbrytning av de barriärer som finns mellan Örebro och Karlskoga. 

Rent affärsmässigt skulle det inte påverka E.ON eftersom de är geografiskt låsta till ett givet 

område och därför inte har möjlighet att utvidga affärsrelationerna i den riktningen. 

 

”Vi når ut i Sverige på ett helt annat sätt” Ebbe Holmberg 

 

ÖP skulle kunna utnyttja Handelskammarens renommé på det nationella planet enligt 

Holmberg. För Medlem 1 är det också viktigt att arbeta över gränserna inom regionen, 

exempelvis mellan Karlskoga och Örebro. Östra Värmland är en viktig del för företaget och 

en marknad som de planerar att utveckla i framtiden. 

 
Information om sammanslagningen 

När det gäller kommunikationen gällande sammanslagningen går åsikterna isär. Medlem 2 

anser att kommunikationen om sammanslagningen har varit tillräcklig och om man vill ha 

mer information är det lätt att få tag i. Det är tydligt vad sammanslagningen kommer att 

innebära vilket också är något som har kommunicerats väl, enligt Carlos. Öjdemark känner att 
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han har hyfsad koll på vad sammanslagningen innebär. Han har läst om det i Örepro och talat 

om det med Claes Nelander. 

 

Medlem 1 anser att kommunikationen har varit dålig. Det har varken berättats om syftet eller 

om upplägget från någon av parterna. Det går många rykten kring sammanslagningen bland 

annat om hur Möckelnföretagen ser på ett möjligt deltagande. Medlem 1 vill gärna veta mer 

konkret hur den nya organisationen kommer att se ut och vad målet är. Kommunikationen om 

hur sammanslagningen ska utformas och dess syfte är näst intill obefintlig, enligt Palmborg. 

Han menar att det är mycket viktigt att budskapet om varför sammanslagningen genomförs 

kommuniceras. Risken är annars att en bild förmedlas att det är två organisationer som håller 

på att drunkna i sig själva och försöker rädda sig genom att gå samman. 

 

Palmborg anser att informationen borde vara en fast punkt på varje Promotionmorgon 

samtidigt som uppdateringar om arbetet kontinuerligt borde kommuniceras via utskick och via 

hemsidan. Förutom syftet måste även tidsplanen för och utvecklingen av sammanslagningen 

komma ut till medlemmarna. Det är vitalt att nå ut med denna information till medlemmarna. 

Risken finns annars att företaget tappar kopplingen till varför de gick med. 

 

”Jag tror att man måste sända på många kanaler under lång tid, samtidigt. Bommar 

man att klargöra det här syftet och vad som är tanken bakom det, bommar man kanske 

också ett stort antal medlemmar.” Hans Palmborg 

 
Utformning av den nya organisationen 

Palmborg menar att det är viktigt att den nya organisationen inte blir en ännu större profillös 

koloss eller att särintressena försvinner. Han anser att organisationen bör fokusera på vissa 

profilfrågor och inte arbeta för brett. Vidare menar han att ÖP skulle kunna fungera som en 

organisation som startar olika projekt och sedan lämnar över dem till andra aktörer. Ett 

exempel skulle kunna vara att låta externa aktörer sköta Promotionbåten i samarbete med ÖP. 

Palmborg upplever att ÖP fungerade mer på detta sätt när Liljedal gick med. Idag kan han 

ibland känna att ÖP nästan drunknar i sig själva. 

 

Det är viktigt att ÖP får behålla sitt initiativ och den styrka som ÖP har idag måste bibehållas, 

anser Nilsson. Hon ser en risk med att ÖP kan tappa fart genom sammanslagningen. 

Holmberg tycker att det skulle vara bra om Handelskammaren fungerade som ett tak men 

betonar att ÖP måste få vara en fristående organisation under detta tak. Det är viktigt att det 

finns kvar personal som jobbar specifikt med ÖP för att organisationen inte bara ska bli 

Promotionmorgon en gång i månaden. Om Tre Nätverk skulle ha gemensamma aktiviteter 

skulle det vara intressant för TS Lokalvård att besöka dessa, menar Öjdemark. Dessutom blir 

det mindre administrativa kostnader vid en sammanslagning. 

 

Det finns, enligt Medlem 1, risker med sammanslagningen eftersom organisationen blir ännu 

större vilket bara förstärker vikten av att arbeta mer strukturerat och skapa passande mindre 

grupper inom organisationen. Ett gemensamt medlemsregister skulle dock vara positivt. 

Nilsson hyser en viss oro inför vad som händer med medlemsavgiften när nätverken slås 

samman. Hon framhäver att E.ON inte vill betala två medlemsavgifter när sammanslagningen 

är genomförd. 

 

Att även Möckelnföretagen skulle ingå i samarbetet ses som positivt av Holmberg. Dock tror 

han att det kan bli svårt eftersom det finns en viss reservation från Karlskogahållet mot 

Örebro. Palmborg ser däremot en risk eftersom det inte är samma frågor som drivs på de 
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lokala planen i Örebro och Karlskoga. Palmborg anser att en avgörande faktor för nätverken 

är att närheten finns kvar. Medlem 2 menar att sammanslagningen skulle ge ett något större 

kontaktnät om även Möckelnföretagen klev in men upplever att många av deras medlemmar 

även är med i Handelskammaren och därför finns redan kontakter med dessa. 

4.3.8 Samordnarens roll 

 

Nilsson ser inga större skillnader på verksamheten när verksamhetsledaren har bytts ut. Hon 

påpekar att de som hon har stött på under sin tid i ÖP alla är individer med olika styrkor. 

Carlos menar att det till viss del märks av när verksamhetsledaren byts ut. Det avspeglas till 

viss del i vilka frågor som drivs inom organisationen. Dock ska det inte läggas allt för stor 

vikt vid en persons påverkan. Det finns en bakomliggande struktur som gör att det drivs på ett 

liknande sätt. Varken Medlem 1 eller Medlem 2 upplever att några större förändringar skett i 

ÖP under deras tid som medlemmar. Både Holmberg och Carlos har observerat att den 

administrativa personalen i ÖP har minskat samtidigt som medlemsantalet ökat. Carlos 

upplever att ÖP drev frågor på en bredare front tidigare. Förändringen behöver inte vara 

negativt då andra aktörer tagit över vissa uppgifter.  

 

Både Palmborg och Holmberg tar upp Erik Löfgren som en karaktärsstark verksamhetsledare. 

Holmberg anser att det blir en viss skillnad i organisationen beroende på vem som leder den. 

Han berättar att Erik Löfgren var mycket konstintresserad vilket avspeglades i de aktiviteter 

som ÖP ordnade. Holmberg anser även att en verksamhetsledare måste vara kreativ och ha en 

stark personlighet. Palmborg menar att ÖP påverkades mycket av Erik Löfgren som drev 

vissa hjärtefrågor. 

 

Medlem 1 betonar att det ibland kan vara problem med uppföljningen om de frågor som 

diskuteras i ÖP. Det är viktigt att det kommuniceras vad mötena konkret har lett till. Detta 

problem menar Medlem 1 inte bara gäller ÖP utan även i andra forum som Handelskammaren 

och regionförbundet. 

4.4 Intervjuer med före detta medlemmar i Örebro Promotion 

 

I studien intervjuades fem företag vars medlemskap i ÖP avslutas vid årsskiftet. Två av dessa 

valde att vara anonyma i undersökningen. Dessa benämns Exmedlem 1 och Exmedlem 2. 

 

Exmedlem 1 är ett enmansföretag som arbetar med ekonomisk konsultverksamhet. Företaget 

var medlem i ÖP mellan åren 2008-2010. De är och har heller aldrig varit medlemmar i något 

annat formellt nätverk. Ex-medlem 1 besökte Promotionmorgon regelbundet och var även 

med i Småföretagargruppen när denna var aktiv. 

 

Exmedlem 2 är ett mindre företag med fokusering på mat och kost. Den som intervjuades var 

ägaren. Företaget har fyra anställda, varav två på heltid. De har varit medlemmar i ÖP i ca 5 

år. Exmedlem 2 var tidigare medlem i Företagarna och har erfarenhet från BNI-möten och var 

även med i Q-net tidigare. Tidigare var de mer aktiva men har inte haft tid att besöka 

aktiviteterna under det senaste året. 

 

Aktivgruppen arbetar med företagsaktiviteter och team-building. Lasse Permstäde är 

operativ chef på Örebrokontoret. Företaget har fyra fast anställda och ca 45 instruktörer. De 

var medlemmar i ÖP i ett år. Permstäde var med i Young Promotion och företaget är även 

medlem i BNI. När det gäller aktiviteter har Permstäde varit på Promotionmorgon två gånger, 
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Young Promotionmöten vid två tillfällen och Promotionbåten två gånger. Han har egen 

beslutanderätt i frågor som angår nätverk men samråder oftast med VD. 

 

Dalkia är aktiva inom skötsel, reparation och tillsyn av tekniska fastigheter, främst med 

inriktning på energitjänster. Gert Waller är regionchef i Mellansverige. På Örebrokontoret 

arbetar 20 personer. Företaget har varit medlem i ÖP i minst tre år. De har inte varit med i 

vare sig några grennätverk inom ÖP eller andra formella företagsnätverk. Waller har inte 

besökt Promotionmorgon på några år. Beslutsfattandet i nätverksfrågor sköts helt från 

huvudkontoret. 

 

Trygg Hansa är ett försäkringsbolag. Fredrik Österling är försäkringsrådgivare och han var 

den enda som representerande företaget på ÖP:s aktiviteter. Företaget har knappt 100 

anställda på Örebrokontoret. De var med i ÖP i ca fyra år. De är även med i BNI men var inte 

med i något av ÖP:s grennätverk. Österling var på Promotionmorgon vid ett fåtal tillfällen 

men har haft annat som kommit i vägen under senare tid. Trygg Hansa har varit med på 

Promotionbåten tre gånger. Säljrepresentanterna på Örebrokontoret har möjlighet att lägga 

fram förslag i nätverksfrågor till den närmaste chefen (som inte sitter i Örebro), vilka 

Österling menar oftast går igenom. 

4.4.1 Anledningar till att vara med i ÖP 

 

”Själva idén med nätverket är kanon.” Gert Waller 

 
Kontaktnät 

Österling upplever att en stor del av näringslivet i Örebro är med i ÖP, vilket gör det till ett 

bra forum för att få kontakt med andra företag. Han betonar även att den främsta anledningen 

till att Trygg Hansa valde att gå med i ÖP var för att skapa kontakter, främst genom att besöka 

Promotionmorgon. För honom är det ökade kontaktnätet en nödvändig grund för att affärer 

ska kunna skapas. Enligt Österlings sätt att se det handlar affärer mycket om personliga 

relationer och personkemi. Även Permstäde tar upp att en av främsta anledningarna till att han 

gick med från första början var att öka sitt kontaktnät.  

 

Waller berättar att de inom ledningsgruppen för ett antal år sedan hade bestämt att varje 

regionkontor skulle leta upp intressanta nätverk att gå med i. Det var dock enbart Waller och 

någon till som hittade möjliga organisationer att ansluta sig till. När han pratade med andra 

regionchefer förstod han att utformningen som ÖP har var ganska unik. Waller upplevde 

också att ÖP var väldigt intresserade av Dalkias verksamhet. 

 

Waller är också inne på att ÖP är en bra väg för att bygga broar inom näringslivet i regionen. 

Han upplever också att huvudsyftet med ÖP är att bygga upp kontakter mellan företag. Han 

berättar att han ursprungligen kommer från byggbranschen och ville bredda sitt kontaktnät när 

han tillträdde i sin nuvarande tjänst. Han hade många kontakter inom sin tidigare bransch men 

han trodde att ÖP skulle kunna vara ett sätt att skapa kontakter inom den nya branschen. 

Medlemsavgiften ansåg han inte heller vara några pengar att tala om i relation till vad 

företaget kan få ut av medlemskapet. Waller kände till ÖP relativt väl då företaget han 

arbetade på innan också var medlemmar. 

 
Affärsskapande 

Exmedlem 1 berättar att anledningen till att han gick med i ÖP var att få tillgång till nätverket, 

vilket skulle leda till att affärer skapades. Även Exmedlem 2 berättar att hon hade två stora 
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anledningar till att gå med, varav den ena var affärsskapande. Att medlemskapet skulle ge 

affärer var också någonting som Permstäde förväntade sig när han gick med. Företaget hade 

blivit anlitade av ÖP i ett tidigare sammanhang och han därför viss erfarenhet och förkunskap 

om nätverket. Waller berättar att Dalkia delvis gick med i ÖP för att skapa affärer, vilket 

citatet nedan illustrerar.  

 

”Kanske komma in i helt andra branscher och få tag i dom där tillsyns- och 

skötseljobben som vi sysslar med.” Gert Waller om varför Dalkia gick med i ÖP 

 
Marknadsföring 

Den andra stora anledningen till att Exmedlem 2 gick med i ÖP var för att marknadsföra 

företaget mot de övriga medlemmarna. Att få direkta kunder i nätverket är naturligtvis positivt 

men Exmedlem 2 påpekar att det viktigaste för henne var att synas. När Exmedlem 1 startade 

sin verksamhet funderade han på hur marknadsföringen skulle läggas upp. Företaget som han 

tidigare hade varit anställd på hade varit med i ÖP under flera år och en del av strategin blev 

därför att gå med i nätverket. Samtidigt påpekar han att det företag han tidigare arbetat på inte 

hade varit ute efter att skapa affärer genom ÖP utan snarare för att marknadsföra sig. 

Permstäde berättar att han gärna ville komma åt det medlemsregister som ÖP har. I och med 

medlemskapet fick han tillgång till registret och kunde använda det till riktad marknadsföring. 

Han berättar att tidsbrist satte stopp för dessa planer. Dessutom ville Permstäde att hans 

företag skulle synas eftersom det var nystartat. 

 
Påverkan i regionala frågor 

Det stora syftet med ÖP är enligt Österling att föra näringslivet närmare de lokala 

myndigheterna. Han upplever dock att denna närhet inte finns i någon större utsträckning i 

Örebro, något som i och för sig inte kan skyllas på ÖP som organisation. Dessa frågor är 

däremot inte de som är mest intressanta för Trygg Hansa. Österling har därför inte satt sig in i 

någon större utsträckning angående vilka frågor som ÖP driver. Angående regionala frågor 

känner Permstäde till att ÖP arbetar för dessa men känner inte att frågorna är särskilt 

intressanta för företaget. 

4.4.2 Anledningar till att gå ur ÖP 

 
Tidsbrist 

Exmedlem 2 berättar att den absolut största anledningen till att gå ur ÖP var tidsbrist. 

Företaget har ofta annat inbokat på morgonen vilket gör att det krockar med 

Promotionmorgon. Exmedlem 2 berättar också att företaget har flyttat sin verksamhet till nya 

lokaler och detta gör att de har ännu mer att göra. Som litet företag har inte heller möjligheten 

funnits att avvara någon person från den ordinarie verksamheten för att delta i aktiviteterna. 

Hon håller dörren öppen för att återkomma till ÖP när företaget är mer etablerat och det finns 

mer tid. Waller berättar att i samband med att företaget gick med i ÖP fick Dalkia mycket 

jobb på annat håll. Detta ledde i sin tur till att de inte kunde ta in fler jobb. Därmed försvann 

en del av syftet med medlemskapet. 

 

”Det var ju därför jag gick ur, för att jag kände att jag inte har haft tid att gå på dom 

här aktiviteterna” Exmedlem 2 

 

Österling berättar att den enskilt största anledningen till att Trygg Hansa avslutade sitt 

medlemskap var att Promotionmorgon sammanföll med en annan aktivitet. Denna aktivitet 

har lett till att representanter från företaget inte har haft möjlighet att närvara på 
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Promotionmorgon. Permstäde berättar att BNI-mötena hålls samtidigt som Promotionmorgon. 

Eftersom det är ett krav på att närvara på dessa möten har BNI prioriterats framför ÖP. 

Permstäde beklagar att aktiviteterna sammanfaller med varandra och betonar att det är svårt 

för företaget att skicka någon annan till Promotionmorgon eftersom det är han som ansvarar 

för marknadsfrågorna. Problematiken kan ses i de nedanstående citaten. 

 

”Om promotionmorgon hade varit vid en annan tidpunkt hade det säkerligen sett 

annorlunda ut” Fredrik Österling 

  

”Det är en jättetabbe att de två krockar” Lasse Permstäde 

 

Permstäde berättar att en annan anledning till att gå ur ÖP var att medlemsavgiften gick upp 

för företaget när Go Wild köptes upp av Aktivgruppen. Eftersom det inte fanns möjlighet att 

närvara på huvudaktiviteten sågs därför denna kostnad som för hög. Permstäde betonar 

samtidigt att om det hade funnits tid att gå på Promotionmorgon hade avgiften inte varit ett 

stort problem. 

 

Om det skulle finnas andra aktiviteter som gav möjlighet att träffa andra företag skulle 

beslutet att gå ur ÖP kunna omvärderas, enligt Österling. En annan aspekt som skulle kunna 

ändra företagets val att gå ur är om tiden för Promotionmorgon skulle flyttas. Han framhäver 

att bara för att företaget har gått ur nu betyder det inte att de aldrig kommer att gå med igen. 

Även Permstäde betonar att beslutet att gå ur ÖP kan ändras om förutsättningarna ändras, 

både inom företaget och om aktiviteterna inte skulle krocka med varandra. 

 
Direktiv från ledningen 

Anledningen till att Dalkia gick ur var att det tillsattes en kommunikationsansvarig som 

hanterar all marknadskommunikation på ett nationellt plan. Waller berättar att Dalkias 

Örebrokontor därigenom förlorade beslutsrätten om huruvida företaget skulle vara med i 

nätverk eller inte. Han påpekar att om han själv hade fått välja hade företaget stannat kvar 

som medlem. Han tror en av anledningarna var att ledningen i moderbolaget ville få mer 

kontroll över verksamheten. En annan anledning tror Waller var att högsta ledningen inte såg 

samma nytta med medlemskapet som han själv gjorde. 

 
Inget affärsskapande 

 

”Resultatet är att jag inte har fått en enda kund genom Örebro Promotion/…/under tre 

år” Exmedlem 1 

 

Exmedlem 1 upplevde inte att ÖP genererade affärer för företaget vilket illustreras i citatet 

ovan. Han tror att detta delvis kan förklaras av att företaget gick med i samband med 

finanskrisen. De tjänster som företaget erbjuder är ofta de som andra företag skär ner på först 

när de behöver minska sina kostnader. Exmedlem 1 återkommer också ett flertal gånger till att 

företagets utbud inte matchade den efterfrågan som fanns bland andra medlemmar i ÖP. 

Framförallt eftersom han upplevde att majoriteten av medlemmarna var småföretag. Inte 

heller Waller upplevde att ÖP innehöll särskilt många potentiella kunder för Dalkia. Han tror 

att detta var någonting som ledningen såg och att det påverkade beslutet att avsluta 

medlemskapet. Dessutom togs beslutet att lämna i samband med lågkonjunkturen och då är 

det ofta den typen av utgifter som det sparas in på, menar Waller. Han upplever även att det är 

mest mindre butiker inne i centrala Örebro som är med i ÖP. Denna form av verksamheter har 

ingenting gemensamt med Dalkia vilket försvårar möjligheten att nätverka. 
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Österling berättar att ett regionallt nätverk i den form som ÖP är, blir svårt att utnyttja för 

Trygg Hansa. Detta beror på att säljarna på Örebrokontoret inte arbetar lokalt utan på en 

nationell marknad. Dessutom är det bara på Trygg Hansas företagsavdelning som kan få ut 

någonting av medlemskapet i ÖP. Trots detta betalar de medlemsavgift baserat på hela 

företagets omsättning. Permstäde är mer inne på att upplägget på aktiviteterna, framförallt 

Promotionmorgon, försvårar affärsskapande. Det är främst antalet besökare på dessa 

aktiviteter som Permstäde ser som ett hinder. Han menar att fokus på affärsskapande 

försvinner när det är för många deltagare på ett möte. 

4.4.3 Vad respondenterna upplever att de får ut av medlemskapet 

 
Information 

Exmedlem 1 anser att det framförallt är underhållning och information som kommer ut av ett 

medlemskap i ÖP men sätter ett frågetecken för om det verkligen leder till några affärer. Han 

upplever informationen som intressant. Detta är en åsikt som delas av Österling, Waller och 

Exmedlem 2. Waller menar att ÖP är en bra informationskälla. Exmedlem 1 tror dock inte att 

företag blir medlemmar i ÖP enbart för informationens skull. Permstäde upplever att 

Promotionmorgon är mer av ett informationstillfälle än en möjlighet att nätverka. 

Informationen tycker han kan vara intressant och det kan vara kul med gästerna som kommer. 

 
Kontaktnät 

Exmedlem 2 menar att medlemskapet i ÖP har skapat många nya relationer. Vissa av dessa 

handlar hon fortfarande av idag. Bland annat finns det ett tryckeri i ÖP som hon använder sig 

av. Permstäde ser det mer som ett nätverk inriktat på sociala kontakter, vilket i och för sig 

också kan leda till affärer. Den sociala delen har varit positiv med medlemskapet eftersom 

Permstäde upplever att han har knutit många nya kontakter via ÖP. Han menar dock att det 

kan vara svårt att skapa personliga relationer i ett nätverk som är utformat i stil med ÖP. 

Promotionmorgon anser han vara bra för medlemmarna som helhet men kanske inte så 

mycket för varje enskilt företag. 

 
Affärsskapande 

Exmedlem 2 påpekar att det har kommit några kunder genom medlemskapet i ÖP men 

upplever att de inte är särkilt många. Hon påpekar att det kan vara svårt att veta hur kunderna 

har fått reda på företagets existens, informationen kan ha kommit via ÖP men det är svårt att 

vara säker på det. Det finns några exempel på kunder som har hittat företaget via ÖP:s 

hemsida. Exmedlem 1 menar att medlemsavgiften inte var en givande investering eftersom 

företaget inte fick några affärer. 

 

Österling upplever inte att Trygg Hansa har fått några affärer genom ÖP, förutom i samband 

med Promotionbåten. Han upplever därför att medlemsavgiften är hög i relation till vad 

företaget fick ut och företaget ser kontinuerligt över vilka olika nätverk de ska vara med i. Inte 

heller Waller kan se några direkta kopplingar till affärer som skapats genom ÖP men menar 

att detta främst beror på att han inte varit tillräckligt aktiv. Waller anser också att 

inkluderandet av offentlig sektor i ÖP kan påverka fokus på affärsskapande negativt eftersom 

det enligt lag inte går att göra affärer med dem hur som helst. 

 

”Jag tycker att Örebro Promotion är ett bra nätverk för Örebro och den sociala biten. 

Sedan kanske det inte är så jättemycket business.” Lasse Permstäde 
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Permstäde kan inte härleda några affärer till ÖP med ett undantag. Aktivgruppen fick ett 

uppdrag som kan ha påverkats av medlemskapet i ÖP. Det var ett jobb från Conventum. Idén 

om att anlita Aktivgruppen kom från att det var någon som hade varit med när företaget hade 

anordnat en aktivitet på Promotionbåten. Permstäde påpekar att företaget redan var 

samarbetspartner med Conventum och att VD:n för Aktivgruppen hade en nära personlig 

relation med VD:n för Conventum. På grund av dessa kopplingar menar Permstäde att det är 

svårt att härleda detta uppdrag direkt från ÖP eller någon annanstans. Han tycker att det är 

svårt överlag att få reda på var affärerna uppkommer trots att företaget arbetar med att söka 

reda på detta. Det kan bero på att man har träffat personer i flera olika sammanhang, däribland 

ÖP. Permstäde jämför med BNI där det är uppenbart var affären kommer ifrån eftersom det 

ges tydliga referenser. 

 
Marknadsföring 

Exmedlem 2 menar att den enskilt största nyttan som har kommit genom medlemskapet är 

marknadsföringen av företaget. Numera är företaget i medvetandet hos fler av medlemmarna i 

ÖP. Exmedlem 2 upplever att företaget har blivit mer etablerat i de kretsar som ÖP:s 

medlemmar rör sig inom. Det enda som Permstäde kan tänka sig att han konkret har fått ut av 

ÖP är att han fick en möjlighet att framhäva sig och marknadsföra sin verksamhet på 

Promotionbåten. 

 
Påverkan på myndigheter 

Exmedlem 2 anser att det visserligen är bra att ÖP kan påverka i större regionala frågor men 

som litet företag finns ingen möjlighet att ta sig tid till att engagera sig i dessa frågor istället 

för att fokusera på kärnverksamheten. När det gäller inkluderandet av offentlig sektor i 

nätverket tycker Waller att detta kan vara positivt eftersom man kan skapa relationer med dess 

representanter. 

 
Arbeta med regional utveckling 

Permstäde ser ÖP som ett bra nätverk för Örebro. Han upplever att syftet med ÖP är att 

framhäva Örebro-regionen genom sina aktiviteter, bland annat Promotionbåten. 

 
Vikten av att vara aktiv 

Exmedlem 1 påpekar att det ligger mycket på var och ens eget ansvar att vara aktiv i nätverket 

och utnyttja de möjligheter som ges för att få ut någonting av sitt medlemskap. Han hade 

också en hög ambitionsnivå med sitt medlemskap från början till slut. Exmedlem 2 menar att 

medlemskap i ÖP kräver kontinuerligt engagemang och tycker därför att det är svårt att uttala 

sig om vad hon har fått ut av medlemskapet då det inte har funnits tillräckligt med tid för att 

skapa detta engagemang. Om man är aktiv och engagerad ger medlemskap i ÖP så pass 

mycket att både medlemsavgiften och tiden som läggs ner återbetalar sig.  

 

”Som det är nu har inte (Örebro) Promotion fått en chans på det sättet eftersom vi 

aldrig har kunnat medverka på träffarna” Fredrik Österling 

 

Österling berättar att han är fullt medveten om att det gäller att medverka och vara aktiv i sitt 

medlemskap för att det ska ge någonting. Han påpekar att detta var en stor anledning till att 

företaget gick ur. Österling tror att om han hade satt in sig bättre i grennätverken hade 

företaget kunnat få ut mer av sitt medlemskap. Waller påpekar att det är upp till var och en 

hur mycket man engagerar sig och han är medveten om att nyttan som kan utvinnas beror på 

aktivitetsgraden. Permstäde menar också att det är viktigt att rannsaka sig själv angående 

varför man är med i ett nätverk. Om det är för att göra affärer är det viktigt att utnyttja den tid 

som ges. Permstäde påpekar dock att hans begränsade aktivitetsgrad i ÖP förmodligen har 
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bidragit till att förväntningarna inte har uppfyllts. Det är också just att han har haft dåligt med 

tid som är anledningen till att företaget inte var med och skapade en aktivitet under årets 

Promotionbåt. 

 

”I och med att jag inte var så aktiv kan jag väl inte säga jag fick ut så mycket” Gert 

Waller 

 

Inledningsvis var Dalkia mer aktiva i ÖP eftersom det, förutom Waller, var ytterligare en på 

företaget som kunde gå på aktiviteterna. Detta avtog drastiskt när denna person slutade på 

företaget. Waller tror också att företaget hade fått ut vad de förväntade sig av sitt medlemskap 

om de hade varit mer aktiva. Företaget hade förmodligen varit mer aktiva om de hade haft en 

marknadsansvarig på Örebrokontoret, menar Waller. Som det har varit har varken han eller 

någon annan haft tid över för att fokusera på saker utanför den ordinarie verksamheten. 

4.4.4 Hur upplevs aktiviteterna 

 
Promotionmorgon 

 

”När man går på ett sådant möte så skapar du bara egentligen en relation med de fyra 

personer som sitter runt dig.” Exmedlem 1 

 

Mötena är trevliga och informativa men möjligheten att skapa affärer är väldigt begränsad, 

enligt Exmedlem 1. Han berättar att det har delats ut många visitkort under dessa träffar men 

att inga djupare relationer har skapats. Exmedlem 1 upplever att det främst är småföretag som 

deltar på aktiviteterna. Att de stora företagen skulle springa på mötena verkar inte lika troligt. 

Eftersom det inte har funnits så mycket tid till att samtala upplever Exmedlem 2 att det inte 

har blivit så mycket nätverkande som förhoppningen var på förhand. De flesta lämnar direkt 

efter att den utsatta tiden är slut och det gäller även Exmedlem 2. Hon anser att programmet 

på scen tar upp den största delen av mötet. Det borde vara mer tid för att interagera med andra 

medlemmar, enligt Exmedlem 2. Detta intryck förstärks av Permstäde. Han är också av 

uppfattningen att fokus under Promotionmorgon främst ligger på scen. Han ser därför 

aktiviteten som en social tillställning vilken han finner nöje i att besöka.  

 

”Det är lite dåligt med tid för att träffa folk” Exmedlem 2 om möjligheten till 

kontaktskapande 

 

Permstäde tror att det skulle vara svårt att ha ett annat upplägg på Promotionmorgon än det 

som finns idag på grund av tidsbegränsningen. En möjlig förändrig skulle kunna vara att det 

införs kortare workshops i mindre grupper. Eftersom placeringen är slumpmässig skulle detta 

bidra till kontaktskapande i större utsträckning vid borden. Frågorna som diskuterats skulle 

sedan kort kunna presenteras på scen. Den slumpmässiga bordsplaceringen menar Österling är 

spännande då man kan hamna bredvid intressanta personer, till exempel en politiker. Han 

anser att Promotionmorgon sköts på ett mycket professionellt sätt. Upplägget tycker han är 

bra och mötena är roliga samtidigt som de är intressanta. Även Waller upplever att det är 

väldigt bra och intressant information som delges de gånger han har besökt 

Promotionmorgon.  

 

En anmärkning som Exmedlem 2 har på den nuvarande utformningen av Promotionmorgon är 

att lokalen inte är en särskilt tilltalande miljö. Det är väldigt mörkt under mötena vilket 

försvårar interaktion med andra medlemmar. Jämfört med tidigare när Promotionmorgon hölls 
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på Stora Hotellet tycker Exmedlem 2 att det har blivit sämre. En annan aspekt som hon tycker 

var något bättre tidigare var att det var färre medlemmar på dessa möten vilket skapade en 

närmare kontakt företagen emellan. 

 
Promotionbåten 

Även denna aktivitet upplever Exmedlem 2 tar mycket tid vilket har gjort att företaget inte har 

kunnat åka på senare år. Det som tar tid är inte bara att vara borta i några dagar för själva 

resan, det finns även en hel del förberedelser som måste göras inför. Hon tycker att det borde 

kunna gå att kolla upp vilka som ska följa med på resan i förväg för att bättre kunna planera 

sin egen agenda.  

 

Mässan på Conventum tycker Österling var en bra aktivitet, om än något lång. Han upplever 

att det ger mer att gå runt som mässdeltagare än det ger att stå i sin monter. Att vara på mässa 

ser Österling generellt som ett bra sätt att synas. Han tycker att Conventum är en lokal som 

fungerar bra för sammanhanget, bättre än de lokaler som har använts tidigare år. Permstäde 

tycker även han att upplägget med mässa först och sedan själva båten är bra. 

 

”I vårt fall är det den aktiviteten som jag tycker har varit väldigt värdefull” Fredrik 

Österling 

 

Exmedlem 2 anser att det är lättare att nätverka på Promotionbåten jämfört med 

Promotionmorgon då alla som är där tar sig mer tid för att talas vid. Österling berättar att 

många av deltagarna på båten känner varandra sedan tidigare men det blir en möjlighet att 

stärka dessa relationer och även kunna skapa nya. Han berättar även att Trygg Hansa har 

skapat direkta affärer genom sitt deltagande på Promotionbåten. Permstäde tycker att 

förutsättningarna för att nätverka på båtresan är bra men påpekar samtidigt att det blir vad 

varje individ gör det till. Personligen anser Permstäde att det är bra att komma bort för att 

hantera kunder och leverantörer i en annorlunda miljö.  

 

Föreläsningarna som ges tycker Österling är intressanta även om han mer ser dem som 

intressanta på ett personligt plan än rent professionellt. Även Exmedlem 2 tycker att 

föreläsningarna har varit intressanta. Permstäde tycker att det är en bra blandning av 

föreläsningar/seminarier som är intressanta både på det personliga och professionella planet.  

4.4.5 Grennätverken 

 

”Promotion skulle vara uppdelat lite mer i fack” Gert Waller 

 

Waller återkommer upprepade gånger till att det hade varit nyttigare för Dalkia som företag 

om det hade varit en större indelning i olika branschgrupper. Han efterfrågar också en 

satsning på större spridning mellan medlemmarnas verksamhetsinriktningar. För Dalkia skulle 

det vara positivt om ÖP även hade fler byggföretag som medlemmar. Waller tror också att 

verksamhetsledarens bakgrund påverkar vilken inriktning nätverket har. Hans upplevelse är 

att de senaste verksamhetsledarna har haft sin bakgrund inom en viss typ av yrkesgren. Om 

verksamhetsledaren istället hade bakgrund i exempelvis byggbranschen tror Waller att fokus 

hade legat på andra aspekter.  

 

När Permstäde gick med i Young Promotion var det mycket för att se vilka andra yngre 

människor som driver företag i Örebroområdet. Han såg det också som en möjlighet att få ut 

mer av medlemsavgiften genom att vara med i fler aktiviteter. De två aktiviteter inom Young 
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Promotion som Permstäde besökte var i likhet med Promotionmorgon inte heller särskilt 

inriktade på affärsskapande. Det var mest den sociala delen som var en positiv utkomst av 

dessa träffar. Exmedlem 1 berättar att han även var med på några möten i 

Småföretagargruppen när den var aktiv. 

 

Exmedlem 2 berättar att hon gick med i ÖP som en följd av att hon fick en mentor för 

kvinnlig företagsamhet. Hon gick även med i Q-net vid samma tidpunkt. ÖP gjorde under 

denna tidsperiod en större satsning på att få fler kvinnor med i nätverket. Förväntningarna om 

vad företaget skulle kunna få ut av medlemskap i ÖP hade kommit från vad hennes mentor 

hade berättat för henne. Vidare berättar Exmedlem 2 att det var många som gick med i ÖP 

samband med ett EU-projekt för kvinnliga företagare. 

 

Exmedlem 2 hade svårt att hinna med även dessa aktiviteter eftersom det var lunchmöten, en 

tid som var svår att hinna med. Hon har inte varit aktiv i Q-net under de senaste åren. När hon 

väl var med på aktiviteterna upplevdes dessa som väldigt trevliga och hon fick en viss kontakt 

med andra medlemmar. Dock upplevde hon inte att de andra medlemmarna i Q-net var riktigt 

i hennes kundgrupp. Genom att vara med i Q-net har Exmedlem 2 även fått erbjudande om 

utbildningar och olika EU-projekt. Hon tror däremot att dessa erbjudanden kanske skulle nå 

henne i alla fall på grund av hennes långvariga arbete inom offentlig sektor. 

4.4.6 ÖP i relation till andra nätverk 

 
BNI 

Österling upplever BNI bara går ut på att göra affärer genom att hjälpa varandra med 

kontakter. Kontakterna leder inte alltid till affärer men syftet med BNI är ändå väldigt 

explicit. Även inom BNI gäller det att vara väldigt aktiv och jobba på ett speciellt sätt för att 

tjäna på det. Även Exmedlem 1 har deltagit vid några BNI-möten som gäst och anser att det 

upplägget är en bättre idé för att skapa affärer. Genom det nätverket ges en direkt väg in i 

företaget, vilket gör att det går mycket snabbare. Dessutom är det mer målinriktat. 

 

Exmedlem 2 har även hon erfarenhet från BNI där hon har varit inbjuden som gäst vid ett 

antal tillfällen. Hon upplever deras aktiviteter som mer affärsinriktade. Det gavs mer tid till att 

skapa relationer som sedan kan leda till affärer. Exmedlem 2 ser BNI som en attraktiv 

möjlighet för företaget men har varit tvungen att prioritera annat istället då även BNI tar 

mycket tid. Till skillnad från BNI upplever Exmedlem 2 att ÖP har ett bredare syfte i och med 

att det även arbetas för ökad företagsamhet i regionen och ett samarbete mellan näringsliv och 

den offentliga sektorn. 

 

Fördelen med BNI kontra ÖP är att alla vet varför de är där, enligt Permstäde. Han upplever 

att det fungerar så att ju mer du ger i nätverket desto mer får du tillbaka. Under perioden som 

han var ensamföretagare såg han BNI som ett väldigt bra forum. Han var under denna tid 

väldigt aktiv i BNI och besökte flera möten i olika delar av Sverige. Möjligheten att kunna 

bjuda in sig till vilket BNI-möte som helst i världen är en stor fördel. Permstäde upplever att 

det skapas en tillit per automatik genom medlemskap i BNI. Denna tillit kan sedan utnyttjas 

för att skapa affärer. Samtidigt betonar han att det gäller att leverera hela tiden annars förloras 

denna grundtillit. Han påpekar också att han är en person som gärna vill se snabba resultat och 

därför upplever att BNI som nätverksutformning är mer attraktivt. 

 

Även det faktum att gruppen består av max 40 medlemmar gör att affärsskapandet 

underlättas, enligt Permstäde. Det går inte, varken på ett socialt eller tidsmässigt sätt att 
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utforma en lyckad träff med fler än så inom BNI. Att skapa djupa relationer med alla personer 

blir mer krävande ju fler medlemmar som tillkommer. Permstäde menar att det är just detta 

som är basen till rekommendationerna av varandra. Som ett jämförande exempel tar han upp 

att han inte kan rekommendera en annan medlem i ÖP bara för att båda är med i nätverket. 

Det måste finnas en personlig relation mellan medlemmarna för att detta ska vara möjligt. 

 
Företagarna 

Utöver detta har Exmedlem 2 även varit med i Företagarna under fem års tid. Hon upplever 

att Företagarna arbetar mer på ett nationellt plan än ÖP, som är mer lokalt inriktade. 

Exmedlem 2 berättar att hon har deltagit på någon aktivitet som anordnas av Företagarna men 

kommer inte ihåg exakt hur upplägget var. Även i detta fall var det bristande tid som gjorde 

att medlemskapet var tvunget att avbrytas. Den största fördelen för företaget med Företagarna 

var den juridiska hjälp som erbjuds. 

 
Privata nätverksorganisationer 

Waller upplever de privata nätverken, exempelvis Rotary och Odd Fellow, som mer klubbar 

för inbördes beundran. För medlemmarna i dessa sammanhang handlar det mer om vilka titlar 

alla har. ÖP ser han mer som ett arbetsverktyg för kontakt- och affärsskapande. 

4.4.7 Kommunikation 

 
Medlemsbrevet 

När medlemsutskicket via e-post dyker upp brukar Österling titta igenom detta. Det är sällan 

han läser det ingående, mycket beroende på tidsbrist samtidigt som det kommer så otroligt 

många utskick i inkorgen. Waller menar att han fick väldigt mycket information från ÖP. Han 

har framförallt läst nyhetsbrevet. Det utskick via e-post som dyker upp en gång i veckan anser 

Permstäde vara tillräckligt med information eftersom det är så pass lätt att ta reda på mer för 

den som vill. Exmedlem 2 berättar att företaget har annonserat i medlemsbrevet. Waller 

beklagar sig över att Dalkia inte använt möjligheten att annonsera på detta sätt. 

 
Hemsidan 

Exmedlem 1 tycker att tjänsterna som erbjuds via hemsidan och själva hemsidan i sig skulle 

kunna utvecklas. Det skulle vara bra att på ett enklare sätt kunna söka efter en specifik tjänst 

bland medlemmarna. Sökningen bör kunna vara mer inriktad än att enbart kunna avgränsa 

efter bransch. Det bör även ges möjlighet att förfina sökningen inom respektive bransch. De 

få gånger Permstäde har använt medlemsregistret har det varit för att se vilka konkurrerande 

verksamheter som är med i ÖP. Även Waller har besökt hemsidan för att titta igenom 

medlemsregistret. Exmedlem 2 har inte använt sig av medlemsregistret. Hon brukar besöka 

hemsidan för att hålla sig uppdaterad om vad som händer inom ÖP. 

 

ÖP:s hemsida kan inte Österling påminna sig om att han någonsin har varit inne på. Han vet 

inte heller var han har gjort av inloggningsuppgifterna som han antar att han en gång i tiden 

har fått. Hemsidan hade kunnat användas av företaget på ett bättre sätt. Han var inte ens 

medveten om att det finns möjligheter att söka i nätverkets företagsregister. Efter tips från 

verksamhetsledaren valde Exmedlem 1 att annonsera på hemsidan. På hemsidan har även 

Aktivgruppen haft uppe erbjudanden, berättar Permstäde. 

 
Örepro 

Medlemstidningen brukar Österling titta igenom och han tycker att det finns intressant 

information om aktuella händelser på lokal nivå. Även Permstäde brukar titta igenom 

tidningen för att se vilka erbjudanden som är aktuella. Waller läser inte Örepro men har 
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noterat att den kommer. Det skrevs en artikel i medlemstidningen om företaget, berättar 

Exmedlem 1. Han upplever att artikeln skrevs på grund av den kontakt som togs med 

verksamhetsledaren. Detta tror Exmedlem 1 gjorde att han uppfattades som ambitiös. Dock 

kom det ingen direkt reaktion från andra i ÖP som en följd av artikeln. Verksamhetsledaren 

föreslog också annonsering vilket skedde genom medlemstidningen Örepro. 

 
Aktiviteter och grennätverk 
Både Exmedlem 1 och Exmedlem 2 har spelat in reklamfilmer för Speakers Corner. 

Exmedlem 2 berättar också att hon har lagt annonsblad i Promotionpåsen. Permstäde har även 

han gjort en reklamfilm via Speakers Corner vid ett tillfälle. I samband med detta utnyttjades 

möjligheten att lägga annonsblad i Promotionpåsen. Inga av dessa marknadsföringsåtgärder 

har givit någon direkt respons, enligt Permstäde. Österling berättar att det inte har fastnat 

vilka olika undergrupper eller grennätverk som finns inom ÖP. Detta skulle kunna bero på att 

det kommuniceras dåligt men också på att Österling inte känner att han har satt sig in i det 

tillräckligt. 

 
Kontakt med verksamhetsledaren 

Som en del av sin höga ambition med medlemskapet kontaktade Exmedlem 1 

verksamhetsledaren för att få vägledning hur ÖP bäst skulle kunna utnyttjas för företagets 

vinning. Han fick därigenom ett antal råd om hur han skulle kunna gå tillväga. Österling, 

Waller och Permstäde berättar alla att de inte har sökt kontakt med verksamhetsledaren för 

rådgivning eller någonting liknande. 
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5. Analys 
 

 

Vi har den teoretiska referensramen som utgångspunkt och kommer därför att använda denna 

som en mall i vårt analysarbete för att underlätta för läsaren. De specifika faktorerna visas i 

figur 2 i kapitel 2. En skillnad blir dock att de grundläggande förutsättningarna diskuteras i ett 

eget underkapitel, 5.1. Under varje kategori kommer vi att göra en genomgång av om och i så 

fall till vilken grad som de kan anses gälla i Örebro Promotion. Därefter kommer vi att 

analysera de faktorer som framkommit grundat utifrån de empirirska data som har samlats in 

men inte har återfunnits i den teoretiska referensramen.  

5.1 Nätverkets grundläggande förutsättningar 

 

Teorierna om formella nätverk diskuterar ett antal grundläggande bakgrundsfaktorer som 

påverkar hur nätverket utformas och hur det fungerar. Kingsley & Malecki (2004) diskuterar 

exempelvis två olika strategier för formella nätverk. Ingen av deras strategier anser vi passar 

in på hur ÖP är uppbyggt, dock finns det klara likheter med den sociala 

mobiliseringsstrategin. ÖP får bidrag från kommunalt håll och ett av målen är att stimulera 

samverkan inom näringslivet men nätverket begränsas inte till en specifik bransch. 

 

I Kingsley & Malecki (2004), Steiner & Ploder (2008) och Rosenfeld (1996) diskuteras olika 

former och syften med formella nätverk. Oavsett vilka distinktioner som görs menar vi att det 

är svårt att placera in ÖP i ett specifikt fack. Anledningen till detta är att nätverket är så pass 

brett, både i det uttalade syftet och sett till vilka företag som är med. I syftet inkluderas 

affärsnytta, informationsutbyte och arbete med regionala utvecklingsfrågor. Vår studie visar 

också på att respondenterna är med i ÖP av olika anledningar beroende på förutsättningarna 

som råder för varje företag. Därför uppstår intressekonflikter mellan medlemmarna. Detta 

yttrar sig exempelvis genom inkluderandet av offentliga myndigheter och idrottsföreningar i 

nätverket. Vissa ser detta som väldigt positivt för deras verksamhet eftersom kontakten med 

myndigheter är viktig eller att idrottsföreningar är en viktig kundgrupp. Andra ser det som 

negativt då företag inte kan göra affärer med myndigheter hur som helst.  

 

Bäck framhäver i sin intervju att han är tveksam till att nätverk har flera skilda syften. Lundh 

och Forssell däremot är inne på att det gäller att hantera det faktum att olika medlemmar har 

olika intressen och göra detta på ett bra sätt. När det gäller ÖP är vi helt inne på Lundh och 

Forssells resonemang. Problemet med många syften är inte någonting som ÖP bör 

överkomma, det handlar om att hantera det. Målet med ÖP är att vara Örebros stora 

näringslivsorgan. Om detta ska efterlevas kommer intressekonflikter mellan medlemmar 

oundvikligen att uppstå. Enligt vårt sätt att se handlar det mycket om att hantera de olika 

motiveringarna till att företag väljer att vara med i ÖP. Ett sätt att göra detta skulle kunna vara 

att satsa mer på grennätverken. Både befintliga grennätverk och grupper med särintressen som 

skulle kunna bilda egna grennätverk bör tas i beaktning. Lundh är tveksam till denna typ av 

indelning i ett formellt nätverk. Vår studie visar dock att många medlemmar efterfrågar större 

satsning på grennätverk. 

 

Andresen & Roxenhall (2006) tar upp homogenitet bland medlemmarna i ett nätverk. 

Författarna menar att stor homogenitet ger färre medlemmar och stor heterogenitet ger många 

medlemmar. Dock menar de att i nätverk med stor heterogenitet agerar företag främst i sitt 

eget intresse, till skillnad från nätverk med stor homogenitet. I ÖP råder en stor heterogenitet 
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bland medlemmarna och, i likhet med Andresen & Roxenhall (2006), är det också många 

medlemmar i nätverket. Det som bör noteras i fallet ÖP är att en klar majoritet av 

medlemmarna är tjänsteföretag även om de kommer från en rad olika branscher. Av de 

medlemmar vi har intervjuat är endast två företag som inte kan klassas som rena 

tjänsteföretag. Av de andra formella nätverk vi har kommit i kontakt med har exempelvis 

Möckelnföretagen en majoritet av industriföretag som medlemmar. Vår studie visar att graden 

av självintresse har en stark koppling till storleken på företaget. De stora företagen som 

intervjuats (t.ex. E.ON och Swedbank) är i större utsträckning intresserade av att arbeta med 

frågor som är viktiga för alla i nätverket snarare än frågor som enbart gynnar den egna 

verksamheten. De mindre företagen ser i stor utsträckning medlemskapet som ett sätt att 

exempelvis skapa nya affärer. Vi anser att denna uppdelning är ganska naturlig då det finns 

mer resurser i större företag att lägga på arbete med dessa frågor. För mindre företag blir det 

mer akut att nå ut till potentiella och befintliga kunder. 

 

Ett problem i formella nätverk är att det är svårare att interagera med medlemmarna ju större 

organisationen är. En viktig del i interaktionen är att lära känna och förstå varandra (Berardo, 

2009). Detta är ett problem som finns i ÖP. Många av respondenterna menar att interaktionen 

har varit ett problem på framförallt Promotionmorgon. Vissa menar att kontakter med många 

medlemmar har skapats samtidigt som andra menar att det känns anonymt och att det inte 

skapas några närmare kopplingar till andra besökare. Berardo (2009) diskuterar också att det i 

stora nätverk är svårare att veta vad en enskild aktör kan bidra med till helheten. Vi ser i detta 

en koppling till ÖP eftersom många av de mindre företagen inte har satt sig in i på vilket sätt 

de kan påverka i frågorna som drivs inom nätverket. Däremot anser vi inte att det finns någon 

risk för att företag åker snålskjuts genom sitt medlemskap. Genomgående bland 

medlemmarna finns det en förståelse för att de måste vara aktiva för att medlemskapet ska ge 

någonting. Det finns därför ingen anledning till att vara med om företagsrepresentanterna inte 

lägger ner tid och kraft på medlemskapet. Det finns så att säga ingenting att åka snålskjuts på.  

 

Hallén et al. (2009) diskuterar en del angående engagemanget i nätverket. De skiljer på 

kalkylmässigt och känslomässigt engagemang. När det gäller det kalkylmässiga 

engagemanget stämmer bristen på detta väldigt väl in på fyra av de fem intervjuade 

exmedlemmarna. Alla fyra uppger att den egna verksamheten tar upp mycket tid vilket gör att 

de inte har möjlighet att närvara vid aktiviteterna. Två av dem medger också att prioriterar 

andra åtaganden framför ÖP, i dessa fall andra nätverk. När det gäller det känslomässiga 

engagemanget är det främst Liljedal men även till viss del TS Lokalvård som uppger att det 

till stor del är känslomässiga skäl som ligger till grund för medlemskapet i ÖP. De är alltså 

med trots att det inte ger särskilt mycket till den egna verksamheten. Även andra medlemmar 

är inne på liknande resonemang. Det som det enligt vår mening handlar om är vad Hallén et 

al. (2009) kallar för gemensamma värderingar. I detta fall grundas dessa värderingar på vilja 

att göra någonting positivt för Örebro som stad och dess utveckling, därav medlemskapet i 

ÖP.  

5.2 Informationsutbyte/kunskapsöverföring 

 

I forskningen kring organiserade nätverk är informationsutbyte och kunskapsöverföring ett 

vältäckt område. Rosenfeld (1996) visar i sin studie på att informationsdelning är en av de 

viktigaste anledningarna till att vara med i ett formellt nätverk. I vår studie är det inte någon 

medlem eller exmedlem som uppger att information är en betydande anledning till att vara 

med i ÖP. Ingen har heller uppgett att det var en avgörande anledning till att de ursprungligen 

gick med i nätverket. Hanna & Walsh (2008) studie visar att organiserade nätverk inte anses 
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vara en informationskälla av större värde. Vår studie visar på det motsatta eftersom många av 

respondenterna ser information som det de framförallt får ut av sitt medlemskap. I båda dessa 

fall går alltså vår studie emot det som tidigare framkommit i andra studier.  

 

Det är dock av intresse att stanna upp och fundera kring vad som avses med information när 

detta diskuteras i sammanhanget. I exempelvis Peng et al. (2008) och von Bergmann-Winberg 

(2003) fokuseras det mycket på kunskapsöverföring som leder till utveckling av företags 

verksamheter i senare led. Även Forssell tar upp att erfarenhetsutbyte som en viktig aspekt av 

vad företagen kan få ut av sitt medlemskap i ÖP. Våra intervjuer visar på att informationen 

som värdesätts är främst av sådan art som att belysa aktuella händelser. Dessutom anses det 

vara positivt att få en övergripande bild av vilka företag som finns i regionen samt vad dessa 

inriktar sig på. Nilsson och Öjdemark är också inne på att ÖP är en bra kanal för att nå ut med 

information till andra företag. Det handlar alltså inte i någon större utsträckning om 

kunskapsöverföring utan mer om tillgång till information. För att kunskapsöverföring och 

erfarenhetsutbyte ska kunna ske krävs en stor del av interaktion. Både våra intervjuer och 

observationer visar att det inte är så mycket interaktion. Det artar sig mer som 

envägskommunikation, med en sändare på scenen och mottagare i publiken. 

 

Kingsley & Malecki (2004) menar att småföretagare använder sig av informella kontakter för 

att få information. Detta går även i linje med det som Löfgren säger om att informella nätverk 

är viktigare än de formella. Vad gäller medlemmar och exmedlemmar blir det återigen en 

diskussion om vilken typ av information det handlar om. Uppenbarligen söker medlemmarna 

en viss typ av information genom ÖP. Vår studie visar på att information i form av 

benchmarking eller branschspecifik information inte eftersöks i någon större utsträckning.  

 

Ett forum där interaktion och erfarenhetsutbyte från början var planerat att stå i centrum var 

småföretagargruppen. Holmberg berättar att tanken var att kunna lära sig av varandra och dela 

med sig av sina erfarenheter. I gruppen fanns alltså ett ursprungligt mål att 

kunskapsöverföring skulle ske. Tyvärr blev detta inte fallet då syftet med gruppen 

missuppfattades av flera av dess medlemmar och fokus förflyttades till annat. 

Småföretagargruppen är i dagsläget inte aktiv. Enligt vårt sätt att se finns det en grund för 

erfarenhetsutbyte även i några av de andra grennätverken. I Young Promotion, Q-net och 

Internationella Entreprenörers nätverk finns det möjligheter att dela med sig av erfarenheter 

om hur det är för en viss grupp att vara företagare, exempelvis kvinnor.  

 

Hallén et al. (2009) nämner lärande i organiserade nätverk genom att erbjuda föreläsningar 

och utbildningar via nätverket. Detta finns till viss del inom ÖP, framförallt på 

Promotionbåten där seminarier och föreläsningar hålls. Ett antal av respondenterna benämner 

dessa aktiviteter som positiva för företaget men i än större utsträckning på ett personligt plan. 

Ökad kunskap på en personlig nivå är också någonting som Bennett & Ramsden (2007) tar 

upp som en positiv utkomst av medlemskap i nätverk. Våra observationer av 

Promotionmorgon visade att medlemmarna blev inbjudna till olika föreläsningar av olika 

aktörer, exempelvis näringslivskontoret.  

 

Rosenfeld (1996) och Lithander (2003) tar upp samordnarens roll som viktig för 

informationsspridning och kunskapsöverföring. De intervjuer vi har gjort visar på att det är 

väldigt få av respondenterna som har kontakt i någon form med verksamhetsledaren. Av dem 

som uppger att de har varit i kontakt med verksamhetsledaren handlar det främst om att dela 

med sig av sina egna åsikter om hur ÖP utformas eller liknande. Den enda som har uppgett att 

han har sökt direkt rådgivning är Exmedlem 1 som ville veta vilket tillvägagångssätt som 
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skulle vara mest framgångsrikt i sin marknadsföring. Respondenterna uppger inte heller att 

medlemsregistret eller hemsidan används i någon större utsträckning för att söka information. 

 

En aspekt som diskuteras av Ylinenpää & Strömbäck (2003) är konceptet med triple-helix. 

Även om ÖP, som Forssell uppger, varken har sökt eller aktivt söker samarbete med Örebro 

universitet finns det vissa kopplingar till Triple-Helixtänk. Forssell anser att samarbete med 

den akademiska världen är viktigt. ÖP vänder sig dock snarare direkt till studenterna än via 

universitetet. Även om detta inte kan ses som den klassiska definitionen finns det vissa drag 

av triple-helix eftersom det handlar om samarbete mellan näringsliv, myndigheter och 

akademiska världen. En möjlig utveckling av detta samarbete skulle kunna bli aktuellt i och 

med sammanslagningen mellan ÖP och Handelskammaren. Våra intervjuer tyder på att 

Handelskammaren upplevs ha större fokus på utbildningsfrågor och samarbete med 

universiteten. 

 

Det finns vissa delar av litteraturgenomgången som inte går att applicera på fallet med ÖP. 

Eftersom inte företagsspecifik information samlas in i större grad av ÖP uppstår inte heller 

några konkurrensrättsliga problem gällande informationsutbyte. Henning & Saggau (2009) 

diskuterar fenomenet där ett stort företag delar med sig av information till de andra i 

nätverket. Även om det finns ett antal stora företag i ÖP arbetar de inte på detta sätt vilket gör 

att det författarna beskriver som ska bidra till snabbare flöde av information, inte är aktuellt i 

detta fall. Barringer & Harrison (2000) menar att problem kan uppstå om inte aktörer är 

villiga att dela med sig av information. Det finns ingenting i vår studie som tyder på att detta 

skulle vara fallet i ÖP. Samtidigt är den typ av information som delas inom ÖP ofta inte av 

känsligt slag. Därmed är det inte lika viktigt att skydda informationen gentemot andra 

medlemmar.   

 

Sammanfattningsvis kan vi se att informationen som kommer från ÖP anses vara bra och 

intressant men samtidigt inte anses vara en tillräckligt stark anledning för att motivera 

medlemskapet. Kunskapsöverföring i den bemärkelse som tas upp av exempelvis Peng et al. 

(2008) kan inte anses ske i någon större utsträckning inom ÖP. Det handlar snarare vad som 

händer i Örebroregionen för tillfället. Vi menar att denna information ses som en bonus av 

medlemskapet men inte en avgörande faktor för att vara med i ÖP.  

5.3 Nya affärsmöjligheter 

 

I intervjuerna har både samordnare och medlemmar tagit upp att ÖP snarare skapar en arena 

för att utöka kontaktnätet än för direkta affärsmöjligheter. Forssell påpekar också att det 

främsta syftet med nätverket är långsiktiga relationer och inte affärsskapande vid första 

kontakten. Fyra av medlemmarna uppger att affärsskapande är en betydande anledning till att 

de är med i ÖP. Alla exmedlemmar utom en uppgav att affärsskapande var en av de viktigaste 

anledningarna till att vara med i ÖP.  

 

Bland exmedlemmarna är det tydligt att det finns en besvikelse över att medlemskapet inte 

har bidragit till affärer i den utsträckning som företagen hade förhoppningar om. Ingen av 

dessa upplever att medlemskapet har lett till särskilt många affärer. Fyra av dem menar också 

att bristen på affärsskapande var en av anledningarna till att avsluta medlemskapet. 

Anledningarna till varför nätverket inte har lett till affärsskapande skiljer sig dock åt mellan 

exmedlemmarna. Några upplever att deras utbud inte matchade efterfrågan inom nätverket. 

Permstäde menar att aktiviteterna inte var lämpliga för att affärer ska kunna skapas.  
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Bland medlemmarna är det Printeliten som sticker ut eftersom Holmberg menar att 

medlemskapet har bidragit till att företaget har fått många affärer. Resterande sju medlemmar 

uppger att de inte har fått några alternativt ett fåtal affärer genom ÖP. Något som ett antal av 

medlemmarna och exmedlemmarna påpekar är att det är svårt att veta varifrån kunderna 

kommer. Eftersom företag ofta är med i flera nätverk kan de omöjligt avgöra om kontakterna 

kommer från ÖP, andra nätverk eller en kombination av dessa. Flera upplever att 

medlemskapet i ÖP har påverkat affärsskapandet på någon nivå men uppger samtidigt att de 

inte vet i vilken utsträckning.  

 

Resultatet av intervjuerna med företagsrepresentanter återspeglar det som både Lundh och 

Forssell tar upp, att småföretag söker affärsskapande i större utsträckning än större företag. 

Respondenterna från företag med sex anställda eller färre uppger alla att affärsskapande är en 

avgörande anledning till medlemskapet. E.ON, Swedbank och Medlem 1 uppger att 

affärsskapande spelar en relativt liten roll angående varför de är med i ÖP. Det företag som 

framförallt sticker ut är TS Lokalvård som är ett stort företag men trots detta har ett visst 

intresse av att skapa affärer. Att affärsskapande genom medlemskap i organiserade nätverk är 

extra viktigt för småföretag är också någonting som McGovern (2006) framhäver.  

 

Något som diskuteras av Lake & Erwee (2005) är att medlemmarna i organiserade nätverk går 

samman för att möta kraven från externa kunder. Vår studie har inte visat på att ÖP inte 

fungerar på detta vis. Vi upplever inte heller att detta ingår i ÖP:s syfte och det är inte 

någonting som har tagits upp av någon av de tillfrågade nätverkssamordnarna. En anledning 

till att det förhåller sig på detta sätt är troligtvis att ÖP har en stor spridning bland sina 

medlemmar. Det nätverk som undersöks av Lake & Erwee (2005) där detta förekommer har 

alla gemensamt att medlemmarna ligger ”närmare” varandra, framförallt sett till 

branschtillhörighet. Alltså blir detta mer aktuellt i andra nätverksformer än det är i ÖP och 

liknande organisationer. Om ett företag är ute efter detta bör de enligt vår mening söka sig till 

andra nätverk än regionala företagarföreningar.  

 

Hallén et al. (2009) och Lundberg (2008) diskuterar också de negativa aspekter som kan 

uppkomma av att söka nya affärsmöjligheter, i och med att fokus och därmed resurser 

förflyttas från de befintliga affärsrelationerna. Vi upplever inte att detta är påtagligt bland 

respondenterna i vår studie. Detta kan delvis förklaras genom att inte särskilt många affärer 

har skapats. Vi menar däremot att detta tankesätt inte är anpassat i någon större utsträckning 

till de företag som har intervjuats. Både Hallén et al. (2009) och Lundberg (2008) har starka 

kopplingar till IMP-gruppen som fokuserar på industriföretag som har långvariga 

affärsrelationer och till stor del anpassar sig efter sina kunder. De företag i ÖP som framförallt 

är intresserade av affärsskapande är, som tidigare nämnts, småföretag. Sett till ARA-modellen 

handlar det för småföretagen främst om aktörsbindningar och inte om aktivitetslänkar eller 

resurskopplingar.  

 

När det gäller aktiviteterna är det tydligt att Promotionmorgon inte upplevs vara anpassat för 

affärsskapande av respondenterna. Däremot anses Promotionbåten vara ett bra forum för 

detta. Affärer är ett av nyckelorden för Promotionbåten. Möjligheter till affärsskapande ges 

främst genom kontakttorget både via den egna montern samt att gå runt till andra utställare. 

De flesta är positiva till det nuvarande upplägget men exempelvis Carlos menar att 

affärsskapandet har blivit mindre i och med att mässan förflyttats från båtresan. Några av 

respondenterna upplever också att de affärer som företagen fått har kommit genom att vara 

med på Promotionbåten.  
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Både Bäck och Lundh tar upp vikten av att besökarna har ett liknande tankesätt när de 

kommer till aktiviteterna för att affärer ska kunna skapas. Detta är även någonting som 

Öjdemark är inne på. Han är övertygad om att Promotionmorgon var mer inriktat på 

affärsskapande skulle fler komma dit med det som mål, vilket skulle underlätta för att affärer 

skapas. Under våra observationer av Promotionmorgon upplevde vi att fokus i stor 

utsträckning låg på information från scenen och att möjligheterna till att göra affärer var 

begränsade. Det stärks också av att de flesta gick direkt efter att programmet var över samt att 

flera av medlemmarna också påpekar att detta är vanligt förekommande beteende. Ingen av 

respondenterna tar upp grennätverken som möjligheter för affärsskapande i någon bredare 

mening. 

 

Skillnaden mellan ÖP och BNI angående affärsskapande är markant. Ett flertal av 

respondenterna är med i BNI eller har erfarenhet av det då de har besökt möten som gäst. De 

flesta har väldigt positiva erfarenheter av BNI sett till affärsskapande. Det som sticker ut vid 

en jämförelse av nätverken är att BNI har för syfte att skapa affärer. Detta underlättar också 

för att affärer blir till i enighet med resonemanget som Öjdemark, Lundh och Bäck för. 

Antalet besökare på mötena är också någonting som skiljer sig betydligt åt mellan nätverkens 

aktiviteter. Flera av medlemmarna påpekar att det är svårt att göra affärer om det är för många 

besökare på aktiviteterna, någonting som även Bäck påpekar. Våra intryck av BNI, utifrån 

våra observationer, bekräftar också tydligt de åsikter som framhävs av respondenterna. För 

oss var det uppenbart att konceptet med BNI bidrog till affärsskapande för dess medlemmar.  

 

Vi menar att detta blir naturligt eftersom BNI har full fokus på affärsskapande till skillnad 

från ÖP som har flera syften. Däremot upplever vi genom observationer och intervjuer att 

relationsskapandet är mer utbrett och på en djupare nivå i BNI än i ÖP. Permstäde berättar att 

han skulle ha svårt att rekommendera en annan medlem i ÖP eftersom han inte känner många 

av dem särskilt väl. Han berättar samtidigt att han utan problem skulle kunna rekommendera 

någon i sin BNI-grupp då det grundar sig på djupare relationer. Att det tar lång tid att bygga 

upp tillit är någonting som också diskuteras i litteraturgenomgången. I BNI träffas samma 

personer en gång i veckan, i ÖP träffas aktörerna generellt sett på Promotionmorgon en gång i 

månaden. Detta leder givetvis till att tillit blir lättare att bygga upp inom BNI. Även Öjdemark 

ser ÖP som mer anonymt jämfört med relationerna i BNI. Till skillnad från affärsskapande är 

relationsskapande ett uttalat syfte i ÖP. Trots detta upplever vi att BNI är ett bättre forum än 

ÖP för skapandet av starka relationer. Det finns en möjlighet till bredare kontaktnät inom ÖP 

men för att skapa djupare relationer är BNI klart starkare. Det är också ett antal av 

respondenterna som berättar att BNI-möten prioriteras framför Promotionmorgon. 

 

Även om direkt affärsskapande inte är ett uttalat syfte i ÖP och inte heller någonting som sker 

i någon större utsträckning, enligt de flesta respondenterna visar vår studie på att det finns ett 

stort intresse för att medlemskapet ska generera affärer. På grund av grundförutsättningarna 

(flera syften, storleken etc.) blir det svårt att konkurrera med BNI inom detta område men 

någon form av förändring mot affärsskapande krävs ändå för att efterfölja det som flera av 

medlemmarna efterfrågar. Visserligen finns möjligheter till affärsskapande på Promotionbåten 

men en gång om året är alltför sällan för att det ska vara en god grund för affärsrelationer. 

5.4 Utökat nätverk/kontaktnät 

 

Att skapa kontakter betonas som huvudsyftet med ÖP. Forssell framhävde detta när han talade 

om syftet med nätverket under Promotionmorgon. Han nämner också att långsiktiga relationer 

var det som framkom i enkätundersökningen som det viktigaste för medlemmarna. Även Bäck 
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och Lundh tar upp kontaktskapande som huvudsyftet med sina respektive nätverk. Tidigare 

forskning har också visat på att ett utökat kontaktnät anser vara en av de största fördelarna 

med formella nätverk (Engstrand & Sätre Åhlander, 2003 & Lundberg, 2008). Bäck påpekar 

dock att han upplever att det huvudsakliga syftet med ÖP är underhållning. 

 

Fyra av medlemmarna berättar att utökat kontaktnät är en anledning till varför de gick med i 

ÖP. Sju av åtta menar att detta är en positiv utkomst av medlemskapet. Den enda som inte ser 

ett utvidgat kontaktnät som någonting företaget får ut av att vara med i ÖP är Öjdemark. Han 

är också den som framförallt påpekar att strukturen på Promotionmorgon inte är anpassad för 

kontaktskapande. Det bör tilläggas att Öjdemark uppger att han sällan går på 

Promotionmorgon och aldrig har varit med på Promotionbåten. Detta bör övervägas i 

diskussionen angående varför han inte har skapat några relationer genom ÖP. 

 

Bland dem som är positiva skiljer sig synen på vad kontaktskapande ger. Medlem 1 betonar 

möjligheten att komma i kontakt med personer från myndigheter. För Swedbank handlar det 

främst om möjligheten att stärka befintliga kontakter genom återkommande möten. Carlos 

menar också att kontaktskapandet mestadels var positivt för henne personligen. Nilsson anser 

att det är en fördel att träffa många personer samtidigt på en regelbunden basis. Regelbunden 

kontakt är också någonting som betonas i teorin för att relationer ska kunna uppstå.  

 

Bland exmedlemmarna berättar Waller, Permstäde och Österling att den huvudsakliga 

anledningen till att gå med i ÖP var att utveckla sina kontaktnät. Anledningen till att 

Länsförsäkringar valde just ÖP berättar Österling beror på att en stor del av näringslivet i 

Örebro är med i detta nätverk. Waller däremot såg det som ett bra sätt att bredda sitt nätverk 

när han bytte bransch. Exmedlem 2 är den som upplever att hon har fått ut kontakter som har 

varit betydande för verksamheten. Permstäde nämner också kontakter som har bidragit till 

affärer men menar att det huvudsakligen rör sig om sociala och inte affärsmässiga kontakter. 

Varken Waller eller Österling tar upp att de har skapat några affärsrelationer genom ÖP. En 

stor del av förklaringen till detta ligger dock troligtvis i att ingen av dem har närvarat vid 

särkilt många av aktiviteterna.  

 

Davis et al. (2006) betonar fördelen med att vara medlem i flera organiserade nätverk för att 

utveckla kontaktnätet. Till detta kan det dras tydliga kopplingar till vårt datamaterial. Ett antal 

av våra respondenter berättar att de träffar personer i olika sammanhang och att det därför är 

svårt att veta varifrån kontakten ursprungligen kommer. Carlos nämner exempelvis att ÖP 

bara är en arena bland flera där Swedbank träffar viktiga aktörer. Av de vi har intervjuat 

framgår det också att de flesta är eller har varit med i flera andra formella nätverk. Även Bäck 

betonar att det ofta är samma personer som är med i många av de nätverk som finns i Örebro 

och andra liknande regioner. Han framhäver att detta kan vara ett problem då det krävs nya 

aktörer i nätverken för att nya kontakter ska kunna skapas.  

 

Bäcks kommentarer kan även relateras till Granovetters (1973) diskussion om starka och 

svaga kopplingar. Eftersom det är samma personer rör sig i dessa kretsar kan detta leda till att 

det skapas en inre cirkel med starka kopplingar, om än en relativt stor sådan. När det gäller 

Promotionmorgon kan den slumpmässiga bordsplaceringen ses som ett sätt att skapa fler 

svaga kopplingar till andra aktörer. Vi menar dock att det bör vidtas en viss försiktighet när 

Granovetters (1973) teorier kopplas till ÖP och liknande organisationer. I dessa teorier 

handlar kontakter om informationsutbyte och kunskapsöverföring aktörer emellan. Vi menar 

att det inte är detta som ligger i fokus inom ÖP utan kontakterna bör ses mer som en grund för 

att kunna skapa affärer i framtiden. Eftersom de grundläggande förutsättningarna skiljer sig åt 
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blir det enligt vår mening svårt att applicera dessa teorier på regionala företagarföreningar i 

dessa sammanhang.  

 

Åsikterna går isär angående hur ÖP:s aktiviteter är utformade för att främja kontaktskapande. 

Forssell berättar att främsta syftet med Promotionmorgon är att skapa långsiktiga relationer. 

Österling menar att den slumpmässiga bordsplaceringen är spännande och ger möjligheter att 

hamna bredvid intressanta personer. Medlem 1 däremot menar att risken med denna 

placeringsstrategi är att man kan hamna vid fel personer. Även Medlem 2 skulle föredra 

någon form av matchning eller tema för att lättare få kontakt med personer av intresse för 

företaget. Nelander berättar att han fick viss negativ respons angående bordsplaceringen under 

sin tid i ÖP. Dock menar han att dynamiken med detta är viktig då det finns en nytta i att 

träffa olika aktörer.  

 

Exmedlem 1 ser ett problem i att kontakter enbart skapas med de personer som sitter närmast 

på Promotionmorgon. Asp å sin sida föreslår någon form av rotation vid borden för att få 

kontakt med fler personer. Medlem 1 och Exmedlem 2 tar bägge bristen på mingel under 

aktiviteten. Eftersom det inte är inräknat i programmet kommer vissa när det börjar på scenen 

samtidigt som vissa lämnar byggnaden så fort programmet är slut. Detta upplägg ser å andra 

sidan Carlos som positivt. Både Medlem 1 och Exmedlem 2 är inne på att mängden besökare 

gör att det är svårt att skapa djupare relationer. Medlem 2, Öjdemark, Exmedlem 2 och 

Permstäde tycker alla att för stor fokus ligger på programmet på scenen. Öjdemark föreslår att 

företag får presenteras sig för varandra i mindre grupper för att tvinga dem att lära känna 

varandra. Permstäde är mer inne på att ha mindre workshops vid borden för att på så sätt 

skapa kontakt. 

 

Vi har även under observationerna noterat att fokus främst ligger på scenen. Vid de tillfällen 

vi har närvarat på Promotionmorgon har de flesta kommit dit några minuter innan 

programmet sätter igång. De flesta går också direkt efteråt. Vi har observerat att det är just 

innan och efter som det finns möjligheter till kontaktskapande. Under timmen som 

programmet pågår är det inga pauser och meningen är att besökarna ska lyssna på det som 

sägs på scenen. Detta leder till att det inte finns möjlighet att prata med varandra. Om vi 

jämför med vår observation av Företagarnas Frukostmöte ser vi upplägget med moderator och 

program tämligen likt. Utförandet mellan dessa två aktiviteter skiljer sig däremot åt. Vi 

upplever att det på Företagarnas möte mer uttalat ges möjlighet att skapa kontakt med andra 

besökare. Dels genom att det fanns en paus inräknad i programmet och dels för att moderatorn 

uppmanade besökarna att samtala och hänvisade till tiden under pausen samt efteråt för att 

göra detta. 

 

För Promotionbåten är ett av nyckelorden relationer. Aktiviteten är också uppdelad i två olika 

segment för kontaktskapande, dels mer formellt under Kontakttorget och dels mer informellt 

under själva båtresan. Genomgående är åsikterna om Promotionbåten positiva. Flera av 

medlemmarna menar att det är ett bra sätt för att skapa kontakter. Exmedlem 2 berättar att 

många tar sig mer tid att talas vi på Promotionbåten än på Promotionmorgon. Nilsson betonar 

också att även tågresan dit är positiv för kontaktskapande eftersom det finns möjlighet att gå 

omkring till skillnad från en bussresa. Kontakttorget är de flesta positiva till som fenomen 

men vissa är tveksamma till båtresan och då framförallt kvällsaktiviteterna. Eftersom vissa ser 

det mer som en nöjesresa så kan fokus på kontaktskapande förflyttas något.  

 

När det gäller Örebro Enterprise Open menar Nilsson att det är ett bra sätt för E.ON att få 

kontakt med många personer. Öjdemark däremot ser det inte som ett forum för att knyta nya 
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kontakter utan snarare ett sätt att underhålla befintliga kunder. Även detta bör dock ses som 

kontaktskapare då det handlar om att fördjupa relationer.  

 

För det första är det tydligt att ett utökat kontaktnät är en viktig anledning för att företag är 

med i ÖP. Datamaterialet visar också att de flesta medlemmar upplever att deras kontaktnät 

breddas genom aktiviteterna. Dock visar det sig att medlemmarna i stor utsträckning menar att 

ett ändrat upplägg skulle kunna förbättra kontaktskapandet ytterligare. Hur detta skulle ske på 

bästa sätt är däremot oklart eftersom åsikterna om hur utformningen bör vara går isär. För att 

förbättra möjligheterna till att skapa kontakter krävs det trots allt någon typ av förändring eller 

utveckling av aktiviteterna.  

5.5 Arbeta med regional utveckling 

 

Vi vill börja med att betona att ”arbeta med regional utveckling” och ”ökad förhandlingskraft” 

skiljer sig åt men att det finns vissa svårigheter att kategorisera datamaterialet mellan dessa 

två. Den avgörande distinktionen mellan dessa två är att vi med arbeta med regional 

utveckling menar att nätverket själva diskuterar och arbetar med olika utvecklingsfrågor för 

att direkt kunna bidra till den regionala utvecklingen. Ökad förhandlingskraft handlar mer om 

att företag går samman till en större enhet för att på så sätt lättare kunna påverka beslut hos 

myndigheter. 

 

Någonting som både Lundh och Forssell påpekar är att alla företag i området tjänar på att 

regionen i sig är stark och attraktiv. Båda betonar också att det oftast är de stora företagen i en 

region som driver dessa frågor. Flera av medlemmarna tar också upp att ÖP är bra för Örebro 

som stad och ser detta som en av anledningarna till att vara med. Precis som Lundh och 

Forssell anser Palmborg att det är viktigt för alla aktörer att Örebro har ett bra företagsklimat. 

Den anekdot som han berättar belyser också delvis den problematik som Engstrand & Sätre 

Åhlander (2003) tar upp, att mindre orter kan få svårt att behålla företag och kompetent 

personal. Palmborgs berättelse visar på att detta även kan gälla för en medelstor stad som 

Örebro. Även Carlos understryker att just personalfrågan är viktig för Swedbank och ett 

problem inom branschen. Därför är också hon inne på att företagsklimatet i Örebro måste 

förbättras. 

 

Lithander (2003) menar att viljan att hjälpa regionen kan leda till handlingar som inte kan 

motiveras rent ekonomiskt för företagen. Detta kan till viss del urskiljas i ÖP. Flera 

respondenter nämner att stödja regionen som en anledning till att vara med i nätverket men 

ingen tar upp detta som någonting de får ut av sitt medlemskap. Det är två medlemmar och en 

exmedlem som menar att en positiv utkomst av medlemskapet är marknadsföringen av 

regionen. Det bör även noteras att det bland exmedlemmarna inte är någon som tar upp 

arbetet med regional utveckling som en anledning till att vara med i ÖP. 

 

Generellt sett anser vi att det är oklart exakt vilka frågor ÖP arbetar med. Detta framkommer 

även i våra intervjuer. Flera uppger att de anser att det är bra med arbete för regionen men 

ingen kan komma upp med konkreta exempel på vad ÖP har bidragit med. Det är samtidigt 

flera som uppger att de inte vet exakt vilka frågor som drivs genom nätverket. Vi menar att 

det är viktigt för ÖP att kommunicera till medlemmarna vad som görs i dagsläget samt vad 

som planeras i framtiden. Detta gjordes också till viss del på Promotionmorgon i november. 

Forssell berättade där att ÖP under 2011 arbetar med ett projekt mellan studenter på 

universitetet och företag i regionen. Detta projekt har vissa likheter med de exempel som 

Skoglund (2003) och von Bergmann-Winberg (2003) tar upp. 
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Det bör också noteras att marknadsföringen av Örebro har ÖP lagt över på Örebrokompaniet. 

I denna organisation ingår Örebro Convention Bureau som jobbar för att locka fler stora 

möten och konferenser till regionen. I den teori vi har tittat på fokuseras det inte på frågor om 

marknadsföring av regionen. Det är snarare djupare regionala utvecklingsfrågor som 

diskuteras, som exempelvis utbildning och skapande av nya arbetstillfällen.  

 

Gällande det egna arbetet med regional utveckling menar vi att ÖP:s roll är relativt begränsad. 

Det som framförallt görs är marknadsföring av Örebro stad via ett dotterbolag. Det 

medlemmarna är inne på är att ÖP är bra för staden men att nätverket inte arbetar så mycket 

med konkreta projekt i stil med det som Mount & Mulc (2007) tar upp. Vi menar dock att 

detta inte är syftet med ÖP eftersom det finns andra aktörer inom regionen som arbetar med 

utvecklingsfrågor, exempelvis Almi, Inkubera och Regionförbundet. De sistnämnda arbetar 

mer med regionala utvecklingsfrågor. Att ÖP inte fokuserar på denna typ av företagshjälp är 

också någonting som påpekas av Forssell. 

5.6 Ökad förhandlingskraft 

 

Forssell tar upp lobbyverksamhet som en viktig del av vad ÖP arbetar med. Bland 

medlemmarna är det enbart Medlem 1 som anser att lobbying en avgörande aspekt av vad 

företaget får ut genom sitt medlemskap. Precis som Nilsson är hon inne på att det främst 

handlar om att få en kontakt med vissa personer inom offentlig sektor då dessa också är 

medlemmar i ÖP. Forssell tar även upp kontakter med myndigheter som en viktig del för 

medlemmarna. Carlos nämner att möjligheten att diskutera näringslivsfrågor inom ÖP är en 

av de viktigaste anledningarna till att Swedbank anser det viktigt att vara med. Dessa 

diskussioner når så långt som de styrande på kommunal nivå. Detta går delvis emot det 

Löfgren säger om bristen på politiska kontakter inom ÖP idag. Nelander menar också att ÖP 

har haft stort inflytande på hur den regionala utvecklingsstrategin utformas. Detta är 

ytterligare en fråga där Nelanders och Löfgrens åsikter går isär. 

 

I enighet med det som Lundh, Forssell och Nelander berättar har det i vår undersökning visat 

sig att det enbart är de större företagen som uttrycker ett intresse för dessa frågor. Några av de 

mindre medlemmarna nämner ÖP:s roll för att påverka myndigheter. Dessa respondenter tror 

visserligen att ÖP har en stark ställning som kan ge viss påverkan men påpekar samtidigt att 

detta inte är intressant för företagen. Både Nelander som samordnare och Carlos som medlem 

betonar tyngden i ÖP som ett viktigt fragment för att kunna vara med och påverka. Storleken 

är också någonting som nämns i teorin för att kunna utöva inflytande.  

 

Nilsson menar att påverkan på myndigheter inte är den inriktning som ÖP bör fokusera på. 

Hon anser att det finns en tydlig distinktion mellan ÖP och Handelskammaren angående dessa 

frågor. Handelskammaren arbeta mer direkt med frågorna mot myndigheter samtidigt som ÖP 

bistår med en arena för att ge medlemmar en möjlighet att diskutera med personer från 

myndigheter. Även Medlem 2 tar upp Handelskammaren som mer fokuserad på påverkan i 

regionala frågor. Medlem 1 är också inne på samma spår men ser det som att 

Handelskammaren främst arbetar med transportfrågor. 

 

Inom ÖP har vissa av grennätverken på sin agenda att driva lobbyingverksamhet till viss grad. 

Den som är allra mest fokuserad på detta är Industrigruppen. Detta blir ganska naturligt då det 

är en samling av de största företagen i regionen. Industrigruppen är nyuppstartad igen sedan 

en kort tid tillbaka men Löfgren berättar att gruppen under hans tid hade en stor dignitet. 



 90 

Detta visade sig bland annat genom att kommunstyrelsens ordförande alltid var närvarande på 

mötena. Det bör noteras att vi i vår litteraturgenomgång inte har hittat några tecken på att 

större företag skulle vara mer intresserade av denna typ av frågor än små företag.  

 

Det andra grennätverket där viss påverkan har skett är IT-gruppen där bland annat vissa 

utbildningsfrågor har kunnat påverkas. Barringer & Harrisons (2000) studie visar på att det 

främst är branschorganisationer som arbetar med lobbyverksamhet. IT-gruppens medlemmar 

har en tydlig inriktning på sin verksamhet och därför kan gruppen ses som en 

branschorganisation inom ÖP. Det finns därför vissa kopplingar till det som Barringer & 

Harrison (2000) påvisar angående att det är störst intresse för lobbying inom 

branschorganisationer.  

 

Problemet som tas upp av Bennett & Ramsden (2007) angående free-riders inom nätverk är 

inget som varken samordnare eller medlemmar talar om som ett problem. Det bör dock 

betonas att ÖP har flera syften och att en medlem erbjuds andra möjliga fördelar som 

exempelvis utvecklat kontaktnät. Dessutom tyder vår studie på att lobbying inte är en 

avgörande faktor när företag väljer att gå med i ÖP. Vissa respondenter uppger till och med 

att de är osäkra på vilka frågor ÖP arbetar för. Dessa faktorer gör det mindre troligt att företag 

väljer att stå utanför ÖP eftersom de ändå får del av de frågor som nätverket arbetar för.  

 

I enlighet med studien av Bennett & Ramsden (2007) tolkar vi det som att lobbyverksamhet 

inte är en avgörande del för medlemmarna i ÖP som helhet. Lobbying är mer intressant för 

vissa medlemmar. De kan få igenom dessa behov genom att söka sig till något av 

grennätverken. Däremot nämner ett antal av de större företagen möjligheten att knyta starkare 

kontakter till offentligt inblandade aktörer som en positiv aspekt.  

5.7 Kostnadseffektivisering 

 

I studierna av Rosenfeld (1996) och Lake & Erwee (2005) framgår det att 

kostnadseffektivisering oftast inte är en viktig orsak till att företag är med eller vad de anser 

sig få ut av att vara med i ett formellt nätverk. Detta stämmer överens med hur situationen ser 

ut i ÖP. Ingen av medlemmarna är inne på diskussionen om hur medlemskapet kan hjälpa 

företaget att spara in på kostnaderna. Inte heller samordnarna diskuterar 

kostnadseffektivisering i någon större utsträckning. Däremot finns det viss 

kostnadseffektivisering genom att vara medlem i Företagarna. Eftersom så pass många företag 

är medlemmar i detta nätverk på ett nationellt plan kan de erbjuda bättre priser på försäkringar 

och liknande. Det bör noteras att för en medlem i Företagarna är dessa delar helt avskilda från 

varandra. Varje företag är medlem på en nationell nivå där det ges möjlighet att ta del av 

erbjudandena. Utöver detta finns även möjligheten att nätverka på lokal nivå. 

 

Den del i ÖP som till viss del kan kopplas till kostnadseffektivisering är grennätverken. Det är 

framförallt Holmberg som diskuterar småföretagargruppen där tanken, enligt honom, var att ta 

hjälp av varandra. Det handlar om kostnadseffektivisering genom att söka hjälp inom gruppen 

istället för att söka externa aktörer som kostar pengar. Problemet var dock att detta inte 

fungerade. Detta kan tolkas som att medlemmarna inte var särskilt intresserade av 

erfarenhetsutbytet. Holmberg beskriver att andra såg gruppen som ett forum för försäljning. 

Det medlemmarna var ute efter var alltså att sälja produkter snarare än att få rådgivning. 

 

Sett till det datamaterial som vi har samlat in ser vi inte kostnadseffektivisering varken som en 

viktig del att vara med eller som en betydande aspekt av vad medlemmarna får ut av ÖP.  
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5.8 Resursåtgång 

 

Rosenfeld (1996) Ziakas & Costa (2010) och Hallén et al. (2009) tar upp att det krävs att 

mycket tid läggs ner på nätverk och nätverkande för att det ska generera någonting. Det är 

därför av största vikt att vara aktiv i ett nätverk. Vi upplever att det finns en stor förståelse för 

detta bland dem som vi har intervjuat, även om inte alla är villiga att lägga ner resurser på det. 

Även Forssell påpekar vikten av att vara aktiv för att medlemskapet ska ge någonting tillbaka. 

Det som sticker ut är att alla fem av de medlemmar som har valt att lämna ÖP inser och 

betonar hur viktigt det är att vara aktiv för att få ut någonting av medlemskapet. I fyra av 

dessa fall syns också den tidsparadox som diskuteras i den teoretiska referensramen. Alla fyra 

påpekar att den stora anledningen till att de inte har fått ut särskilt mycket av sitt medlemskap 

är att de inte har lagt ner tillräckligt med tid. Exmedlem 1 är medveten om resursåtgången 

men upplever själv att han har varit aktiv under en längre tid utan att få några affärer genom 

ÖP.  

 

Det handlar om att tid prioriteras olika. Till exempel berättar både Exmedlem 2 och Dalkia att 

de inte har möjlighet att lägga ner tid på ÖP eftersom de upplever att de måste prioritera den 

ordinarie verksamheten i första hand. Även Medlem 1 uppger att företaget hade andra 

möjligheter att lägga ner tid på ÖP när verksamheten var inne i ett bättre skede. Denna 

problematik är i linje med det som Hallén et al. (2009) diskuterar. För Permstäde och 

Österling beror utträdet på att andra aktiviteter prioriteras framför ÖP. I dessa fall har ett val 

gjorts att prioritera BNI-möten framför Promotionmorgon. Detta val tolkar vi som att båda 

företagsrepresentanterna upplever att de får ut mer av BNI än de får ut av ÖP.  

 

Konkurrensen mellan regionens nätverk är också någonting som alla representanter för olika 

nätverk tar upp. Betoningen ligger ofta på att det finns samarbete och samverkan mellan 

nätverken men samtidigt påpekas det att nätverken konkurrerar om tid och pengar. Flera av 

samordnarna framhäver att de olika nätverken har olika syften och därför inte konkurrerar 

med varandra. Men precis som Löfgren poängterar kan inte företag vara med i hur många 

nätverk som helst. Förutom de tidsmässiga begränsningarna kan det naturligtvis vara 

problematiskt för, framförallt småföretag, att ha råd att betala medlemsavgift till flera nätverk. 

 

De av medlemmarna som uppger sig vara minst aktiva, i form av att besöka 

Promotionmorgon eller delta i grennätverk, är Liljedal och TS Lokalvård. Det är också dessa 

två som uppger att de får ut minst av sitt medlemskap rent konkret. Anledningen till att det 

förhåller sig på detta vis skulle kunna tolkas på två sätt. Ett sätt att se det hela är att dessa 

företag aldrig har varit aktiva och därför inte får någon konkret nytta av ÖP. Ett annat 

tolkningssätt skulle kunna vara att de tidigare har varit mer aktiva sedan upplevt att de inte har 

fått ut någonting och därmed minskat sin aktivitetsgrad. Det bör dock betonas att det skiljer 

sig åt mellan dessa två aktörer. Liljedal har inte något större intresse av de mer konkreta 

effekterna i form av kontakt- och affärsskapande genom ÖP. TS Lokalvård å andra sidan 

upplever att de skulle kunna få ut konkret nytta av ÖP om upplägget var annorlunda. Det är 

just dessa förutsättningar kan också vara en förklaring till varför aktivitetsgraden är lägre för 

dessa medlemmar.  

 

Förutom tid är även pengar en resurs som läggs på ÖP, främst i form av medlemsavgiften. 

Ingen av medlemmarna har några direkta anmärkningar på att medlemsavgiften skulle vara 

för hög. Däremot påpekar Nilsson att E.ON inte vill betala dubbel medlemsavgift när ÖP och 

Handelskammaren går samman. Det är inte heller någon av dem som har valt att lämna 

nätverket som uppger att medlemsavgiften var en anledning till att gå ur. Dock är det flera 
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som upplever att det inte är värt de pengar som läggs ut i relation till vad företagen får 

tillbaka. Med detta som bakgrund ser vi inte att medlemsavgiften är en faktor som påverkar 

medlemmars beslut att gå med eller att gå ur i någon större omfattning. 

 

En intressant framtida fråga blir hur resursåtgången för medlemmarna kommer att påverkas i 

och med sammanslagningen av ÖP och Handelskammaren. Det intressanta blir om 

medlemsavgiften kommer att bli högre för den nya organisationen. Vid ett sådant scenario 

skulle avgiften kunna bli av större betydelse, framförallt för mindre företag som visserligen 

får tillgång till de tjänster som Handelskammaren idag erbjuder. Å andra sidan kanske dessa 

företag inte har någon användning eller nytta av dessa tjänster. Här är vi inne på samma linje 

som Palmborg, som menar att kommunikationen om vad sammanslagningen kommer att 

innebära är otroligt viktig. För det första är det viktigt att berätta om medlemsavgiften 

kommer att höjas. Om så är fallet blir det ännu viktigare att förklara för medlemmarna vad de 

får ut ytterligare för de extra pengar som betalas. Risken finns annars att det uppfattas som att 

medlemmarna tvingas betala för någonting som inte efterfrågas. Detta skulle kunna leda till 

att vissa företag går ur och eventuellt söker sig till andra nätverk, speciellt eftersom 

konkurrensen mellan nätverken är så pass stor.  

 

En aspekt som belyses av Rosenfeld (1996) är att det ofta tar lång tid innan effekten av ett 

medlemskap syns i praktiken. Av de medlemmar som har intervjuats är Motionsform det 

företag som har varit med kortast tid. Asp påpekar också att det måste ges tid innan resultatet 

kan utläsas. Exmedlem 1 betonar att han har varit med och varit aktiv i nätverket under tre år 

utan att se någon effekt i form av nya affärer eller nya kontakter. Vi anser att tre år i detta fall 

bör ses som en tillräckligt lång tid för att få ut någonting av medlemskapet. Eftersom de 

övriga fyra exmedlemmarna uppger att de inte har varit aktiva i någon högre grad bör inte 

heller längden på medlemskapet vara en aspekt som spelar in särskilt mycket. 

 

Samtidigt bör det påpekas att aktivitetsgrad inte helt kan mätas i hur många möten en person 

närvarar vid. Öjdemark tar i sin diskussion upp att en aspekt av att vara aktiv är att söka 

kontakt med nya människor. Även Bäck är inne på samma linje. Han påpekar samtidigt att det 

oftast är en viss typ av personer som söker sig till nätverken. Det handlar alltså inte bara om 

att vara där utan att även agera på ett visst sätt för att besöket ska ge någonting.  

 

Vad gäller resursåtgång anser vi att aktivitetsgraden spelar en mycket stor roll för vad 

medlemskapet i ett formellt nätverk kan ge, i likhet med det som betonas av exempelvis 

Rosenfeld (1996) och Hallén et al. (2009). Vidare upplever vi också att förståelsen för vilken 

påverkan aktivitetsgraden har för utkomsten av medlemskapet är stor bland medlemmarna. 

5.9 Marknadsföring 

 

Av de författare som behandlas i den teoretiska referensramen nämns inte marknadsföring 

som riktas mot andra medlemmar som en anledning att vara med i organiserade nätverk. Det 

som till viss del diskuteras är att ett medlemskap kan ge en ökad förståelse för hur företaget 

kan använda nätverkande generellt i sin marknadsföring (Gilmore et al. 2006). Vår empiri 

visar att det snarare är möjligheten att kunna använda sig av att marknadsföra sig mot den 

målgrupp som finns i ÖP.  

 

I de observationer som genomförts har vi fått tydliga exempel på hur nätverket används för att 

marknadsföra sig. För det första ges det möjlighet till traditionell extern marknadsföring som 

att spela upp en reklamfilm eller dela ut reklamblad. Som medlem ges också möjligheten att 
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bli intervjuad på scen. Därigenom får företagsrepresentanterna en möjlighet att presentera sig 

och sin verksamhet närmare för övriga besökare. Storleken blir därför en betydande aspekt. På 

Promotionmorgon ges möjlighet att marknadsföra sig till 200 medlemmar. Genom nätverket i 

sin helhet går det att nå ca 500 företag. I samband med Kontakttorget och Promotionbåten ges 

möjlighet att nå ut till ungefär 1500 personer. 

 

Bland medlemmar och exmedlemmar är det sex respondenter som nämner marknadsföring 

som en viktig anledning till att vara med i ÖP. De tre exmedlemmar som uppger att detta är en 

viktig del uppger alla att gå med i nätverket var en del av en uttalad marknadsföringsstrategi. 

Exmedlem 2 upplever också att strategin har varit framgångsrik då medvetandet om företaget 

har ökat. Även Motionsform, som fortfarande är medlem i ÖP, hade en liknande strategi som 

Exmedlem 2 med liknande resultat. E.ON ser ÖP som en marknadsföringskanal där företaget 

kan arbeta med sitt varumärke genom att försvara och komplettera den ofta negativa bild som 

ges av företaget i media. Holmberg nämner inte marknadsföringen som en viktig anledning 

till att vara med i ÖP men han ser det som en mycket positiv aspekt av vad Printeliten konkret 

får ut av sitt medlemskap. 

 

Marknadsföringen kan ställas i relation till de åsikter som har framförts om bristande fokus på 

affärsskapande och kontaktskapande under Promotionmorgon. Angående affärsskapande har 

det tagits upp att det är negativt att det är många besökare på mötena. Detta blir istället en 

positiv aspekt ur marknadsföringssynpunkt då budskapet som sänds kan nå ut till fler, vilket 

förstärks av den bild som Nilsson ger i sin intervju. En annan kritik som främst riktats mot 

bristen på kontaktskapande är att all fokus ligger på scenen. Även detta kan ses som positivt 

ur marknadsföringssynpunkt eftersom all tid är ägnad åt aktiviteterna på scenen blir det mer 

tid för de medlemmar som är på scen att få ut sitt budskap. Dessutom är fokuseringen bland 

besökarna på programmet vilket gör att företag vet att budskapet kan gå ut eftersom fokus 

ligger på scenen. Det bör även noteras att både stora företag som exempelvis E.ON och 

Medlem 1 och småföretag som Exmedlem 2 och Motionsform ser det som en effektiv 

marknadsföringskanal. Detta tyder på att företag oberoende av storlek kan ha nytta av ÖP som 

marknadsföringskanal. De nämnda respondenterna kommer även alla från olika branscher. 

 

En kanal för marknadsföring är ÖP:s hemsida och det medlemsregister som finns tillgängligt 

där. Det är två av respondenterna som anser att medlemsregistret är en bra kanal för riktad 

marknadsföring. Det är däremot bara Medlem 1 som har använt registret och hon uppger att 

hon inte gör det längre eftersom det kostar företaget pengar. Noteras bör även att ett antal som 

inte känner till att det finns ett medlemsregister. En majoritet av respondenterna berättar att de 

sällan eller aldrig besöker hemsidan. Några har dock använt sig av hemsidan eller 

medlemsbrevet för att annonsera. Till skillnad från hemsidan uppger alla respondenter att de 

åtminstone tittar igenom nyhetsbrevet. 

 

Vi noterar att det är väldigt få som använder hemsidan regelbundet vilket gör att annonsering 

via hemsidan borde vara relativt ineffektiv i dagsläget. Vi anser att det finns en stor potential i 

ÖP:s medlemsregister och att denna möjlighet utnyttjas till väldigt liten grad. Som medlem 

ges tillgång till ett register med ca 500 potentiella kunder i regionen. Registret är uppdelat 

efter bransch. Det finns telefonnummer, mobilnummer och e-post adress angivet. 

Kontaktpersonerna är dessutom benämnda med befattning inom företaget. 

 

Enligt vårt sätt att se det borde tillgången till medlemsregistret vara en av de viktigaste 

anledningarna till att vara med och således också ett av de absolut viktigaste säljargumenten 

från ÖP:s sida. Vi är därför väldigt förvånade över att registret används i så pass liten 
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utsträckning. Vi menar att den stora anledningen till hemsidan inte används i betydande grad 

är att ÖP har misslyckats i sin kommunikation till sina medlemmar. För att illustrera vikten av 

detta kan vi ta upp en medlem som direkt efter intervjun, där han hade fått höra om registret, 

skulle höra av sig till ÖP för mer information. Lake & Erwee (2005) studerar i sin artikel 

Hunternet som är bra ett exempel på hur en hemsida och ett medlemsregister kan användas i 

ett nätverk. Detta register kan även användas av utomstående aktörer för att söka rätt 

kompetens.  

 

Avslutningsvis menar vi att möjligheten att marknadsföra sig mot en relativt stor grupp 

företag i regionen borde vara den enskilt största konkreta nytta som ett företag får ut av sitt 

medlemskap. Dock ser vi en större potential i marknadsföringen än vad som uppnås idag. Det 

bör också betonas att marknadsföring är en bakomliggande faktor till affärsskapande inom 

nätverk. 

5.10 Legitimitet 

 

Legitimitet som en positiv utkomst av att vara medlem i organiserade nätverk är inte 

någonting som diskuteras i de studier som inkluderats i den teoretiska referensramen. Hallén 

et al. (2009), Bennett & Ramsden (2007), Lake & Erwee (2005), Rosenfeld (1996) och Ziakas 

& Costa (2010) har alla genomfört studier som behandlar utkomster av medlemskap i 

formella nätverk. Ingen av dessa studier visar på att legitimitet skulle vara en betydande 

aspekt för företag. Vissa kopplingar kan dock göras kring det Perry (2009) diskuterar om 

branschorganisationer. Han menar att ett medlemskap kan innebära att företaget förknippas 

med en viss standardkvalitet. Den legitimitet som respondenterna i vår undersökning 

diskuterar är av en annan karaktär. Att inte vara med ger en negativ bild eftersom företaget 

därmed inte är med och stödjer regionen och dess utveckling. 

 

Lundh tar upp att storleken på ett nätverk kan fungera som legitimitetsskapare. Han menar att 

ett stort antal medlemmar gör att det skapas en form av bandwagon-effekt. Av de medlemmar 

som diskuterar legitimiteten är inget av dessa ett mindre företag. Både Swedbank och Medlem 

1 är inne på att omgivningen förväntar sig att företagen är med i ÖP. Precis som Lundh ser 

Carlos storlek som en legitimitetsskapare för ÖP. Palmborg talar inte om förväntningar från 

omgivningen utan snarare att det är en skyldighet för Liljedal som ett framgångsrikt företag 

att stödja regionens näringslivsorgan. Lundh tar även upp att de stora Karlskogaföretagen till 

stor del är med i Möckelnföretagen för att hjälpa mindre företag och skapa en bättre 

företagsmiljö. Detta ger i sin tur en positiv indirekt effekt genom det skapas en positiv bild av 

sig själva hos de mindre företagen. 

 

Enligt vår uppfattning kan legitimitetsfaktorn ses som en viktig anledning för att vara med i 

ett formellt nätverk. Det gäller främst för stora företag. För dem kan det vara viktigt att skapa 

en bild gentemot sina kunder och övriga intressenter om att visa intresse för att hjälpa till och 

utveckla regionen. Legitimitetsdelen blir till viss del en följd av att stödja regional utveckling. 
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6. Diskussion 
 

 

I detta avsnitt visas de slutsatser som vi genom vår studie har kommit fram till. Därefter 

kommer vi att ge vår syn på hur Örebro Promotion bör utveckla sin verksamhet för att bättre 

kunna bemöta sina medlemmars önskemål. Avslutningsvis kommer vi att ge förslag på 

områden där vidare forskning skulle vara önskvärt.  

6.1 Slutsatser 

 

Vår studie visar att det finns ett antal anledningar som anses vara viktiga för företag när de 

väljer att gå med i regionala företagarföreningar. Detta skiljer sig något beroende på storleken 

av företagen. Av de sju utkomster som framkommer i den teoretiska referensramen kan 

kostnadseffektivisering förkastas i detta fall. Att arbeta med regionala utvecklingsfrågor 

genom nätverket är inte heller det någonting som ÖP gör i den meningen. Det är inte syftet 

med nätverket och det bör tilläggas att ÖP har ett dotterbolag (Örebrokompaniet) som 

fokuserar på detta område. Inte heller ökad förhandlingskraft genom ÖP är någonting som 

yttrar sig i den mening som det gör i teorin. Däremot anser större företag att möjligheten att 

knyta kontakter med politiker är en positiv aspekt av ÖP. Detta är både en anledning till att 

vara med och även någonting som dessa företag anser att de får ut av medlemskapet.  

 

I enighet med det som framkommer i exempelvis Hallén et al. (2009) visar studien att 

utkomsten av medlemskapet till stor del påverkas av hur mycket resurser som läggs ner. I 

studien är tid den resurs som oftast framställs som ett problem. Fyra av de fem medlemmar 

som valt att gå ur har heller inte lagt ner särskilt mycket tid på sitt medlemskap i ÖP. Det 

visar sig också att de medlemmar som uppger att de har fått ut minst konkret genom ÖP är de 

som har angett att de inte har varit aktiva i någon större utsträckning. Den mest intressanta 

aspekten är att både de som lägger ner mycket tid och de som lägger ner lite tid inser 

sambandet mellan aktivitetsgraden och utkomsten av medlemskapet. Just detta faktum är 

intressant eftersom det visar att vissa medlemmar prioriterar annat trots att de förstår att de 

skulle få ut mer av medlemskapet om de lägger mer tid på att vara aktiva inom ÖP. En annan 

aspekt som bör belysas i sammanhanget är att det är svårt att veta exakt hur mycket tid som 

krävs för att medlemskapet ska generera någonting. Däremot är det viktigt att medlemmarna 

fortsätter lägga ner tid även när effekten av medlemskapet börjar visa sig eftersom det finns 

en dynamik i nätverket och medlemskapet.  

 

Bland de små företagen visar vår studie att affärsskapande, i de flesta fall, är den viktigaste 

anledningen till att vara med i ÖP. Även bland de större företagen finns ett visst intresse för 

affärsskapande med inte i samma utsträckning. I denna kategori finns det en tydlig diskrepans 

mellan varför företag väljer att vara med och vad de upplever att de får ut. Studien visar att 

medlemmarna upplever att medlemskapet i ÖP inte bidrar till affärsskapande för företagen. 

Vidare visar studien också att de flesta medlemmar upplever att det är svårt att avgöra om nya 

kunder kommer genom ÖP eller andra forum. Många medlemmar uppger att de träffar samma 

personer i många olika sammanhang.  

 

När det gäller utökat kontaktnät visar vår studie att det både är en viktig anledning till att gå 

med och ett positivt resultat av medlemskapet. Trots att företagsrepresentanterna upplever att 

medlemskapet ger ett utökat kontaktnät menar flera att detta skulle kunna bli ännu bättre, om 

en förändring som innebar större fokus mot kontaktskapande skulle ske. Dock är det värt att 
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notera att trots att många anser att kontaktnätet är någonting bra som kommer i och med 

medlemskapet har samma personer svårt att säga att det har skapats några affärer. Även ÖP 

själva betonar att fokus ligger på långsiktiga relationer snarare än kortsiktiga. Det kan här vara 

värt att fundera på vad meningen med kontaktskapandet är. Om de kontakter som skapas i 

slutändan inte leder till några affärer kan värdet i kontaktskapandet ifrågasättas. Visserligen 

kan det vara positivt att ha ett kontaktnät i andra syften men det är trots allt affärsskapande 

som är den viktigaste aspekten för företag. Även ÖP framhäver att det i slutändan är 

affärsnytta som är viktigt för medlemmarna. 

 

Angående information råder det omvända förhållandet jämfört med affärsskapande. Det är 

ingen av respondenterna som uppger att det är med i ÖP på grund av informationen. Dock är 

information från nätverket den tydligaste aspekten när det gäller vad medlemmarna konkret 

får ut av medlemskapet. I den teoretiska referensramen valde vi att slå samman information 

och kunskapsöverföring eftersom de två områdena ligger nära varandra. När det gäller 

kunskapsöverföring kan vi i princip förkasta denna aspekt som en del av medlemskapet i ÖP i 

dagsläget. 

 

Vår studie visar att marknadsföring riktad mot medlemmar i nätverk är en betydande faktor 

bakom varför företag väljer att gå med i regionala företagarföreningar. Detta är inte någonting 

som tas upp i varken Hallen et al. (2009) eller Barringer & Harrison (2000). När dessa 

författare diskuterar fördelarna med att vara med i organiserade nätverk nämns inte 

marknadsföring gentemot andra medlemmar som en viktig faktor. Inte heller författarna som 

har lämnat bidrag till Ekstedt & Wolvéns (2003) antologi diskuterar detta i någon större 

utsträckning. Bland, främst, de större företagen visade det sig också att legitimitetsskäl var en 

faktor som påverkar beslutet att vara med i regionala företagarföreningar. Med detta menas att 

företag anser sig tvungna att vara med i nätverket eftersom det ses som ett sätt att visa sitt stöd 

för Örebro. Storföretag i regionen skulle därför kunna ifrågasättas om varför de väljer att inte 

vara med i det största nätverket i regionen. Legitimitet som en anledning att vara med i 

nätverksorganisationer är inte heller det någonting som framhävs av varken Hallén et al. 

(2009), Bennett & Ramsden (2007), Lake & Erwee (2005), Rosenfeld (1996) eller Ziakas & 

Costa (2010). 

 

En annan aspekt som har visat sig i vår studie är den problematik som verksamhetsledaren 

står inför. Som en följd av att ÖP vänder sig till företag i olika branscher av olika storlek 

uppkommer en intressekonflikt mellan medlemmarna. Bara i det urval vi har gjort, som är en 

relativt liten andel av det totala antalet medlemmar, går åsikterna om utformningen och vilket 

fokus ÖP ska ha kraftigt isär. Av denna anledning blir vikten av att skapa förståelse för vilka 

frågor som behandlas och hur nätverket arbetar avgörande. Samtidigt bör det påpekas att vårt 

antagande om att medlemsföretagens storlek och bransch spelar roll för vilka åsikter som 

uttrycks. Det behöver inte helt förhålla sig på detta vis. En alternativ förklaring skulle till viss 

del kunna vara respondenternas personliga egenskaper. Under vår studie har vi noterat att 

vissa personer är bättre lämpade för att utnyttja nätverket än andra. Detta påpekas också av 

respondenterna. Att vara utåtriktad och våga ta för sig är några egenskaper som framkommit 

som viktiga i intervjuerna. 

 

När det gäller det teoretiska bidraget med studien menar vi att det främst ligger på två nivåer. 

För det första har vi i samband med den teoretiska referensramen har vi utvecklat en 

övergripande definition av fenomenet regionala företagarföreningar i relation till andra former 

av nätverk (skillnaden mellan regionala företagarföreningar och andra nätverk kan ses i tabell 

1). Ett av studiens syften var att skapa en grund för vidare forskning om fenomenet.  Eftersom 
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tidigare forskning kring regionala företagarföreningar är relativt begränsad anser vi att denna 

definition fungerar som en grund och ett hjälpmedel för framtida forskning.  

 

Den andra aspekten där vi anser att det finns ett teoretiskt bidrag är att vi har visat vilken roll 

regionala företagarföreningar spelar för företag. Förutom att visa hur teorierna angående 

andra typer av nätverk passar in på regionala företagarföreningar har vår studie även visat att 

ytterligare två faktorer, legitimitet och marknadsföring, spelar en större roll än vad som 

belyses av framstående forskare inom området som exempelvis Hallén et al. (2009) eller 

Rosenfeld (1996). 

 

Det bör noteras att studien har ett antal begränsningar. Dessa finns främst på två nivåer. För 

det första skedde vår urvalsprocess inte på slumpmässiga grunder. Istället valdes medlemmar 

ut för att få en spridning mellan branscher och storlek. Det finns därför en risk att de utvalda 

medlemmarnas svar inte är representativa för hela nätverket. Vi menar att urvalsmetoden som 

användes var bäst lämpad för att få access till medlemmarna men vi är medvetna om att 

studiens resultat kunde ha skiftat om andra respondenter intervjuats. Observationerna och 

intervjuer med nätverkets samordnare har till viss del används för att skapa en triangulering 

av datamaterialet. Genom detta kan problemen med representativiteten minskas. 

 

Den andra begränsningen har att göra med studieobjektet. Studiens primära fokus ligger på en 

regional företagarförening. Generaliseringar till regionala företagarföreningar i sin helhet är 

därför begränsade. Vissa analytiska generaliseringar kan dock göras från enskilda fall, i 

enlighet med Gummessons (2000) idéer, framförallt från studier med empiriskt djup vilket 

inkluderar denna uppsats. Studiens resultat kan inte anses gälla alla regionala 

företagarföreningar, utan bör istället ses som en grundläggande byggsten som andra forskare 

kan bygga vidare på (för förslag på detta se kapitel 6.3).  

6.2 Praktiska Implikationer 

 

Utifrån vår analys av det insamlade datamaterialet har vi kommit fram till ett antal råd och 

tips på hur ÖP skulle kunna utforma organisationen och aktiviteterna i framtiden. Detta 

grundas i de åsikter som medlemmar och före detta medlemmar har framfört. 

 

En del som vi menar bör förbättras är kommunikationen från nätverket till medlemmarna. 

Studien visar att flera av medlemmarna är osäkra på hur de bör agera för att på bästa sätt 

utnyttja sitt medlemskap. I många fall finns en tydlig diskrepans mellan varför företag går 

med och vad man får ut av ÖP. För vissa medlemmar finns det även en otydlighet angående 

vilka syften som ÖP har och vilka frågor de främst arbetar med. Vi menar därför att det är av 

största vikt att nya medlemmar ges tydlig information om hur nätverket kan utnyttjas på bästa 

sätt. Det första ÖP:s ledning bör göra är därför att fråga en medlem varför företaget har gått 

med och vad de förväntar sig av sitt medlemskap. Detta ger inte bara en grund för råd ÖP ger 

medlemmen utan även en bra övergripande bild och kontinuerlig feedback av vad som 

efterfrågas av medlemmarna i nätverket. I denna information bör det inkluderas instruktioner 

om hur företagsrepresentanter ska agera och förhålla sig till nätverkets aktiviteter. 

Medlemmarna bör även ges rekommendationer om vilka grennätverk som kan vara passande 

för respektive person eller företag. Detta kommer att bli än viktigare när sammanslagningen 

med Handelskammaren genomförs fullt ut.  

 

Kommunikationen till medlemmarna bör även förbättras gällande vilken typ av frågor ÖP 

fokuserar på utöver själva nätverkandet. Vår studie visar på en stor osäkerhet från 
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medlemmarna om vilka frågor som ÖP arbetar med, även bland de företag som uppger att de 

har ett stort intresse av dessa frågor. Vi menar att det är av avgörande betydelse att informera 

om exakt vilka frågor som är aktuella och hur medlemmarna kan engagera och aktivera sig för 

att vara med i utvecklingen. Det är också viktigt med kontinuerlig uppföljning angående vilka 

resultat som uppnås för att tydliggöra detta för medlemmar och andra intressenter. Även här 

får sammanslagningen en central position. Vi anser att det är viktigt att utformningen av den 

framtida organisationen kommuniceras tydligt, för att påvisa vilka frågor som kommer att 

drivas var och hur medlemmarna kommer att påverkas. 

 

Eftersom ÖP i sin helhet riktar sig mot alla företag i regionen är det naturligt att 

Promotionmorgon i sig har är tilltalande för en bred publik. Vi menar därför att det enbart bör 

göras mindre förändringar av Promotionmorgon. En aspekt som efterfrågas och bör 

inkluderas i aktiviteten är något större fokus på den nätverkande delen. Det räcker inte med att 

ha det innan och efter. Någon del i programmet bör vara mer inriktad på kontaktskapande. 

 

En aspekt som vi menar att ÖP kan utveckla mer är grennätverken. Många av respondenterna 

i vår studie efterfrågar mer fokus på grennätverken. Där Promotionmorgon har en bredare 

agenda kan grennätverken inrikta sig på specifika aspekter och därmed fylla olika gruppers 

behov. Eftersom Promotionmorgon bara varar under en dryg timme i månaden bör det finnas 

möjlighet för företagen rent tidsmässigt att delta i aktiviteter som anordnas av ÖP. Ett bra 

exempel på ett grennätverk där specifika frågor diskuteras mellan medlemmar som är 

intresserade är Industrigruppen. Vi anser att ÖP bör gå ut till medlemmarna, framförallt 

mindre företag som har ett större behov av affärsskapande, och fråga dessa vilken typ av 

grennätverk de skulle vilja ha. I våra möten med ÖP:s medlemmar har vi också fått en känsla 

av att många vill vara med och utveckla nätverket. Vissa är framförallt intresserade av att dela 

med sig av sina åsikter medan andra vill aktivera sig för att uppnå detta. Enligt vår mening 

skulle en utveckling av grennätverken vara det mest effektiva sättet att hantera problematiken 

som finns med att olika medlemmar har olika syften med sitt medlemskap. Genom detta 

skulle även den uppenbara konkurrenssituation som råder, främst från BNI vad gäller 

småföretagares tid och övriga resurser, lättare kunna bemötas.   

 

Den del som vi anser har störst potential till vidare utveckling är medlemsregistret. För de 

allra flesta företagen är det en fantastisk möjlighet att få tillgång till ett register med 

kontaktuppgifter till framstående personer i över 500 företag. Alla säljare vet hur mycket 

enklare det är att arbeta utifrån en ”het” kontakt jämfört med en ”svalare” kontakt. Vi blev 

därför ytterst förvånade när det visade sig att ingen av de tillfrågade respondenterna 

egentligen har utnyttjat registret på detta sätt. Eftersom affärsnytta är ett av huvudsyftena med 

ÖP anser vi att nätverkets ledning på ett bättre sätt bör tydliggöra vilken möjlighet 

medlemsregistret är för medlemmarna. De måste informeras om exakt hur registret används 

och vilka funktioner som finns. 

 

Registret bör inte enbart ses som en möjlighet att söka upp andra medlemmar för att sälja till 

dem utan som ett bättre forum för att marknadsföra sig själv. Vi anser att ÖP bör fokusera på 

att registret ska bli inarbetat hos medlemmarna. Det ska vara det naturliga tillvägagångssättet 

för att söka upp en specifik tjänst när ett behov uppstår. För att detta ska kunna uppnås måste 

även vissa förbättringar göras. I dagsläget är hemsidan alltför långsam och bör därför 

uppgraderas. Den grafiska designen bör även göras mer attraktiv. Vidare bör alla medlemmar 

göra en kortare beskrivning av sin verksamhet utöver kontaktuppgifterna. Detta skulle leda till 

att branschuppdelningen skulle bli mer naturlig och tydligare. För att detta ska fungera är det 

av avgörande betydelse att det finns en sökfunktion på sidan som är både enkel och effektiv.  
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I samband med att förändringar görs bör det samtidigt finnas en medvetenhet om att andra 

delar av utformningen kommer att drabbas. Ett av IMP-gruppens grundläggande tankesätt är 

att när resurser förflyttas till en ny aktivitet måste dessa resurser avvaras från en annan 

aktivitet. Alltså om exempelvis Promotionmorgon skulle fokusera mer på kontaktskapande 

skulle det finnas sämre möjligheter att sprida information.  

6.3 Vidare Forskning 

 

I vårt syfte tog vi upp att detta är en explorativ studie och att det därför var meningen att 

generera ytterligare frågor om ämnet. Vi anser att vår studie är ett inledande bidrag i 

forskningen som berör regionala företagarföreningar i Sverige. Först och främst måste 

naturligtvis de resultat vi har kommit fram till i studien testas. Detta bör göras på andra 

liknande organisationer, både sådana med liknande och sådana med andra förutsättningar. Vår 

studie är också kvalitativ och bygger på de upplevelser som medlemmarna i ÖP har. Vi menar 

därför att det även skulle vara intressant att göra en studie av regionala företagarföreningar 

som är av en mer kvantitativ art. Detta skulle ge en djupare förståelse om fenomenet regionala 

företagarföreningar. En sådan kvantitativ studie skulle vara intressant ur ett akademiskt 

perspektiv där det exempelvis skulle kunna visa på vilket samhällsekonomiskt bidrag dessa 

närverk ger. Dessutom skulle det vara givande för enskilda företagarföreningar eftersom en 

sådan studie skulle kunna användas som ett argument för att övertyga potentiella medlemmar 

att gå med.  

 

Vår studie har visat på två faktorer, legitimitet och marknadsföring, som har betydelse i 

sammanhanget men inte har framkommit i tidigare forskning. Eftersom dessa faktorer nu är 

definierade i detta sammanhang skulle det vara av intresse att gå tillbaka till tidigare forskning 

kring andra typer av formella nätverk och se om faktorerna har någon relevans i andra 

sammanhang. Genom vidare forskning skulle det kunna uttydas om det fortfarande gäller 

enligt de förutsättningar som vår studie visar, det vill säga att exempelvis legitimitet är viktigt 

för större företag och marknadsföring framförallt är viktigt för småföretag. 

 

I vår studie har vi enbart fokuserat på företag i privat sektor. I ÖP och även i 

Möckelnföretagen finns även andra typer av aktörer inkluderade. Det är exempelvis 

kommuner och idrottsföreningar med i ÖP. Det skulle vara av intresse att se varför dessa 

organisationer väljer att vara med i nätverken och vilken effekt det har för dem. Eftersom 

majoriteten av medlemmarna i ÖP är rena tjänsteföretag skulle det också vara intressant att se 

huruvida våra resultat kan appliceras på regionala företagarföreningar där medlemmarna är 

mer inriktade på andra sektorer. 

 

Under den tiden vi har gjort denna undersökning har vi även kommit i kontakt med många 

andra liknande företagsnätverk. Förutsättningarna skiljer sig väldigt mycket för exempelvis 

Företagarna och BNI som agerar på en lokal, nationell respektive en internationell marknad. 

En undersökning av dessa föreningar skulle också vara intressant då vi upplever att de spelar 

en väldigt viktig roll för många företag. Båda dessa nätverk riktar sig främst mot småföretag 

och forskningen kring detta är också någonting som har varit aktuellt under en lång tid.  
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Asp, Göran, VD Motionsform, kl. 10:00-10:45 18/11/10 

 

Bäck, Joakim, VD Företagarna Örebro, kl. 15:30-16:10 20/10/10 

 

Carlos, Anne-Lie, Bankchef Swedbank, kl. 09:30-10:20 1/12/10 

 

Exmedlem 1 kl. 10:00-10:50, 17/11/10 

 

Exmedlem 2 kl. 9:30-10:00, 19/11/10 

 

Forsell, Jon, verksamhetsledare Örebro Promotion 2010-, kl 10:00-11:20 4/11/10 

 

Holmberg, Ebbe, säljansvarig Printeliten, kl. 9:30-10:50 25/11/10 

 

Lundh, Lars, VD Möckelnföretagen, kl. 10:00-11:40 28/9/10 

 

Löfgren, Erik B, VD Örebro Promotion 1992-2000, kl. 9:30-11:00 5/11/10 

 

Medlem 1, kl 10:00-11:00 22/11 2010 

 

Medlem 2, kl 10:00-10:45 2/12 2010 

 

Nelander, Claes, verksamhetsledare Örebro Promotion 2007-2010, kl. 15:00-15:45 10/11/10 

 

Nilsson, Efwa, Regionchef E.ON, kl. 10:00-11:00 3/12/10 

 

Palmborg, Hans, fd Ägare och VD Liljedal Communications, kl. 15:00-16:45 1/12/10 

 

Permstäde, Lasse, operativ chef Aktivgruppen, kl. 09:10-09:50 30/11/10 

 

Waller, Gert, Regionchef Dalkia, kl. 13:10-14:10 3/12/10 

 

Öjdemark, Fredrik, VD TS Lokalvård, kl 10:00-10:30 23/11/10 
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Österling, Fredrik, Försäkringsrådgivare Trygg Hansa, kl. 08:10-08:45 29/11/10 

 

Observationer 

 

BNI-möte, Restaurang 4:e Våningen 2/12/10 kl. 11:00-13:10 

 

BNI-möte, Restaurang Svalan 26/11/10 kl. 11:00-13:15 

 

Frukostmöte - Företagarna, Clarion Hotel 8/11/10 kl. 07:15-09:00 

 

Promotionmorgon – Örebro Promotion, Club 700 29/10/10 kl. 07:00-09:10 

 

Promotionmorgon – Örebro Promotion, Club 700 26/11/10 kl. 07:15-09:30 
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Bilaga 1 – frågor till Jon Forssell 

 

1. Vem är det som är ledande i arbetet med Örebro Promotion? Vem är det som 

huvudsakligen finansierar intresseorganisationen? 

 

2. Kan du med dina ord förklara syftet med ÖP? Utveckla vad som erbjuds till 

medlemmarna? Aktiviteter, mötesplatser och liknande… 

 

3. Vad upplever du är den största fördelen med att vara medlem? Vad vill medlemmarna 

se för utveckling av organisationen? Vad vi man se mer/mindre av? Går åsikterna om 

intresseorganisationens framtid isär mellan medlemmarna? 

 

4. Det finns forskning som visar på att upplevda fördelar innefattar bland annat 

kunskapsöverföring, innovation, entreprenörskap, närmare kontakt med 

myndigheter/utbildningsväsen, nya kontakter  nya affärsrelationer, benchmarking. 

Vilka faktorer är mest framstående i ert nätverk? 

 

5. Har ni något formellt samarbete med den akademiska världen? 

 

6. Hur fungerar det rent praktiskt för företagen som är medlemmar? Har man en utsedd 

representant som deltar i alla aktiviteter eller skickas det olika representanter i olika 

sammanhang? 

 

7. Vad tjänar man som medlem på att vara med i ett nätverk som sträcker sig över olika 

branscher? 

 

8. När/om det uppkommer negativ respons från medlemmar, vad är det framförallt som 

har tagits upp? 

 

9. Hur vanligt är det att era medlemmar är medlemmar i flera organiserade nätverk? 

 

10. Hur vanligt är det att de ”lösa relationerna” i nätverket leder till konkreta 

affärsrelationer/formella samarbeten? 

 

11. Hur ser samarbetet med andra nätverk ut? Vad tjänar parterna på samarbetet? 

 

12. Hur ser intresset ut från medlemmarna att gynna den regionala verksamheten trots att 

det inte finns någon direkt koppling till positiva effekter för det egna företaget? 

 

13. Varför har ni valt att gå samman i ÖP och Handelskammaren? Vad kommer denna 

sammanslagning att innebära? Blir det någon skillnad för medlemmarna i respektive 

nätverk? 

 

14.  Hur ser samordnarens roll ut? Hur påverkas arbetet när man byter samordnare? 

 

15. Vad krävs för att få nyttja scenen på en Promotionmorgon? Vad krävs för att få en 

plats i påsen? 
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Bilaga 2 – frågor till Claes Nelander 

 

1. Kan du berätta lite om din tid på Örebro Promotion? Vilken var din roll och vad 

innefattade den? Varför inte fortsättning med VD-post? Hur arbetade ni? 

 

2. Vilka skillnader ser du i Örebro Promotion idag jämfört med när du började? Hur 

förändrades organisationen under din tid?  

 

3. Varför ska man vara med/inte vara med i ÖP?  

 

4. Vilka egenskaper krävs för att vara en bra samordnare? Vilka är samordnarens 

viktigaste uppgifter? 

 

5. Vad är syftet med ÖP? Jämför nu med tidigare. Skiljer sig detta från syftet i andra 

nätverk? 

 

6. Berätta om dina erfarenheter av nätverk och nätverkande överhuvudtaget. 

Positiva/negativa aspekter. Är det generellt set värt att lägga ner resurser på detta? 

 

7. Vad är framgångsreceptet för ett formellt nätverk utifrån dina erfarenheter (om det 

finns något generellt)? Bransch, sektor, geografi, syfte, offentlig inblandning? 

Aktiviteter? 

 

8. Hur såg responsen ut från medlemmarna under din tid i ÖP? Positiv/negativ? Vilken 

utveckling ville medlemmarna se?  

 

9. Beskriv lite om projektet med Promotionbåten. Aktiviteter? Uppslutning? Varför ska 

man åka med? Vad är huvudsyftet? Skiljer sig detta syfte från övergripande syfte i 

ÖP? Finns det medlemmar som är med bara för att åka på Promotionbåten? I så fall, 

hur ser du på det? 

 

- Tips på andra personer som var aktiva inom ÖP? 

- Några företag/personer som har gått ur ÖP, om du har kontaktuppgifter till dessa? 
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Bilaga 3 – frågor till Erik B Löfgren 

 

1. Kan du berätta lite om din tid på Örebro Promotion? Vilken var din roll och vad 

innefattade den? Hur arbetade ni? 

 

2. Vilka skillnader ser du i Örebro Promotion idag jämfört med när du var med? Vad har 

förändrats (positivt/negativt)?  

 

3. Varför ska man vara med/inte vara med i ÖP? Skillnad från din tid i ÖP? 

 

4. Vilka egenskaper krävs för att vara en bra samordnare? Vilka är samordnarens 

viktigaste uppgifter? 

 

5. Vad är syftet med ÖP? Jämför nu med tidigare. Skiljer sig detta från syftet i andra 

nätverk? 

 

6. Berätta om dina erfarenheter av nätverk och nätverkande överhuvudtaget. 

Positiva/negativa aspekter. Är det generellt set värt att lägga ner resurser på detta? 

 

7. Vad är framgångsreceptet för ett formellt nätverk utifrån dina erfarenheter (om det 

finns något generellt)? Bransch, sektor, geografi, syfte, offentlig inblandning? 

Aktiviteter? 

 

8. Hur såg nätverkssituationen ut under din tid som ansvarig för ÖP? Samarbeten? 

Konkurrens? Utveckling från din tid fram till idag? 

 

9. Hur såg responsen ut från medlemmarna under din tid i ÖP? Positiv/negativ? Vilken 

utveckling ville medlemmarna se?  

 

- Tips på andra personer som var aktiva inom ÖP? 

- Några företag/personer som har gått ur ÖP, om du har kontaktuppgifter till dessa? 
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Bilaga 4 – frågor till Lars Lundh 

 

1. Vem är det som är ledande i arbetet med Möckelnföretagen? Vem är det som 

huvudsakligen finansierar intresseorganisationen? 

 

2. Vad erbjuds till medlemmarna? Aktiviteter, mötesplatser och liknande… 

 

3. Vad är den största fördelen med att vara medlem? Har ni gjort någon utvärdering av 

upplevda fördelar med att vara medlem? Vad visade i så fall denna? Vad vill 

medlemmarna se för utveckling av organisationen? Vad vi man se mer/mindre av? Går 

åsikterna om intresseorganisationens framtid isär mellan medlemmarna? 

 

4. Det finns forskning som visar på att upplevda fördelar innefattar bland annat 

kunskapsöverföring, innovation, entreprenörskap, närmare kontakt med 

myndigheter/utbildningsväsen, nya kontakter  nya affärsrelationer, benchmarking. 

Vilka faktorer är mest framstående i ert nätverk? 

 

5. Har ni något formellt samarbete med den akademiska världen? 

 

6. Erbjuder ni någon specifik hjälp för entreprenörer/nystartade företag? 

 

7. Hur fungerar det rent praktiskt för företagen som är medlemmar? Har man en utsedd 

representant som deltar i alla aktiviteter eller skickas det olika representanter i olika 

sammanhang? 

 

8. Vad tjänar man som medlem på att vara med i ett nätverk som sträcker sig över olika 

branscher? Har ni någon form av inbördes grupperingar (industriföretag för sig etc.)? 

 

9. När/om det uppkommer negativ respons från medlemmar, vad är det framförallt som 

har tagits upp? 

 

10. Hur vanligt är det att era medlemmar är medlemmar i flera formella nätverk? 

 

11. Hur vanligt är det att de ”lösa relationerna” i nätverket leder till konkreta 

affärsrelationer/formella samarbeten? 

 

12. Hur ser samarbetet med Örebro Promotion ut? Vad tjänar parterna på samarbetet? 

 

13. Hur ser intresset ut från medlemmarna att gynna den regionala verksamheten även om 

det inte ger positiva effekter för det egna företaget? 

 

14. Hur ser du på virtuella nätverk? Har ni något projekt/planerat projekt som delvis/helt 

inkluderar Internetbaserad kommunikation och nätverkande? 

 

15. Är det någon grupp av företag/personer (specifik etnisk bakgrund, religion) eller 

någon bransch som är underrepresenterade i ert nätverk? Vad tror du att detta kan bero 

på? Är detta någonting ni arbetar för att komma över? 
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16. Upplever du att det finns mer att tjäna som medlem om man kommer från ett 

småföretag jämfört med om man representerar ett större företag? I så fall vad? 
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Bilaga 5 – frågor till Joakim Bäck 

 

1. Vi har läst på hemsidan om vad ni gör/erbjuder, men kan du med dina ord berätta 

varför man ska gå med i Företagarna? 

 

2. Hur arbetar företagarna med nätverk/nätverkande? Jobbar alla Företagarna likadant? 

Frihet? 

 

3. Hur stora är ni i Örebro-området? Hur ser förhållandet/samarbetet ut med andra 

nätverk i regionen?  

 

4. Finns det någon konkurrens mellan nätverken? Varför ska man välja Företagarna 

framför exempelvis Örebro Promotion eller Handelskammaren? 

 

5. Har ni något samarbete med myndigheter och/eller den akademiska världen? Hur ser i 

så fall detta ut? 

 

6. Vilken typ av aktiviteter ordnar ni inom nätverket? Hur ser interaktionen ut mellan 

medlemmarna? 

 

7. Är det någon speciell typ av företag som söker sig till er? Storlek, bransch etc? 

 

8. Hur fungerar det rent praktiskt för företagen som är medlemmar? Har man en utsedd 

representant som deltar? Ägaren/VD? Är det någon speciell typ av person som söker 

sig till er? Kön, bakgrund, ålder, erfarenhet? 

 

9. Hur rekryterar ni medlemmar? Ni till dem eller tvärtom?  

 

10. Händer det att medlemmar lämnar? Vad kan detta i så fall bero på? 

 

11. Vad innefattas i din roll som regionalt ansvarig? 

 

12. Hur ser dina personliga erfarenheter av nätverk/nätverkande ut? Positivt/negativt? 



 112 

Bilaga 6 – frågor till medlemmar i ÖP 

 

Vill ni vara anonyma i undersökningen? 

 

Bakgrundsfrågor 

 

1. Hur länge har ni varit med i ÖP? När gick ni med? 

 

2. Hur många anställda har ni? 

 

3. Hur ofta närvarar du på ÖPs aktiviteter? Vem i företaget är det som går på aktiviteterna? 

Alltid samma person? Grennätverk till ÖP? Promotionbåten? 

 

4. Är ni med i andra nätverk? Vilka? 

 

5. Hur ser beslutsfattandet ut i företaget angående medlemskapsfrågor? 

 

Upplevelser av ÖP 

 

6. Varför är ni med i ÖP? Vilka förväntningar fanns när ni gick med? Varför dessa 

förväntningar? 

 

7. Vad får ni ut av medlemskapet? Positiva/negativa erfarenheter? Om medlem i andra 

nätverk, vilken nytta får ni ut av dessa, jämför ÖP? Finns det negativa aspekter med 

medlemskap generellt? Hur ser du på medlemsavgiften och tiden som läggs ner på 

medlemskapet i relation till vad du får ut av ÖP? 

 

8.  Finns det någonting specifikt som du skulle vilja ändra i ÖP? 

 

9. Skulle du säga att ditt medlemskap i ÖP har lett till att ditt företag har skapat nya relationer 

till andra aktörer? Nya affärer? Djupare samarbeten? 

 

10. Har ert företag tagit hjälp av nätverket i några specifika frågor? Råd/information/kunskap? 

I så fall från vem? Medlemmar/samordnare? 

 

11. Känner du att ni har haft möjlighet att påverka i större regionala frågor? Hade dessa frågor 

någon inverkan på ert beslut att vara med i ÖP? 

 

12. Hur upplever du aktiviteterna i ÖP? 

 

13. Hur fungerar kommunikationen i ÖP? Från ÖP, hur fungerar hemsidan och dess tjänster? 

Mellan medlemmar? Vad upplever du att syftet med ÖP är? 

 

14. Har ni använt er av hemsidan? Hur ofta? 

 

15. Har ÖP förändrats sedan du gick med? Påverkas detta av vem som är samordnare? 

 

16. Hur ser du på en sammanslagning mellan ÖP och Handelskammaren/Möckelnföretagen? 
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Bilaga 7 – frågor till exmedlemmar i ÖP 

 

Vill ni vara anonyma i undersökningen? 

 

Bakgrundsfrågor 

 

1. Hur länge varade ert medlemskap i ÖP? När gick ni med? 

 

2. Hur många anställda har ni? 

 

3. Hur ofta närvarade du på ÖPs aktiviteter? Vem i företaget var det som gick på 

aktiviteterna? Alltid samma person? Grennätverk till ÖP? Promotionbåten? 

 

4. Är ni med i andra nätverk? Vilka? 

 

5. Hur såg beslutsfattandet ut i företaget angående medlemskapsfrågor? 

 

Upplevelser av ÖP 

 

6. Varför gick ni med i ÖP? Vilka förväntningar fanns? Varför dessa förväntningar? 

 

7. Varför valde ni att lämna ÖP? Var det vad ni hade väntat er? Är det någonting som hade 

kunnat få er att stanna kvar? 

 

8. Vad fick ni ut av medlemskapet? Positiva/negativa erfarenheter? Om medlem i andra 

nätverk, vilken nytta får ni ut av dessa, jämför ÖP? Hur ser du på medlemsavgiften och tiden 

som lades ner på medlemskapet i relation till vad du fick ut av ÖP? 

 

9. Skulle du säga att ditt medlemskap i ÖP har lett till att ditt företag har skapat nya relationer 

till andra aktörer? Nya affärer? Djupare samarbeten? 

 

10. Har ert företag tagit hjälp av nätverket i några specifika frågor? Råd/information/kunskap? 

I så fall från vem? Medlemmar/samordnare? 

 

11. Känner du att ni har haft möjlighet att påverka i större regionala frågor? Hade dessa frågor 

någon inverkan på ert beslut att vara med i ÖP? 

 

12. Hur upplever du aktiviteterna i ÖP? 

 

13. Hur fungerar kommunikationen i ÖP? Från ÖP, hur fungerar hemsidan och dess tjänster? 

Mellan medlemmar? Vad upplever du att syftet med ÖP är? 

 

14. Har ni använt er av hemsidan? Hur ofta? 

 

 


