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Abstract

The questions for this study are:
1. What are networks?
2. How do networks work?

These questions are answered by means of two different investigations. The first is chiefly
theoretical and the second is primarily empirical.

The theoretical investigation begins with an examination of four different concepts of net-
works used in social research: network as a perspective, network as a phenomenon, network
as a research method and network as a method for development. The concept is then further
investigated on three levels. On the first level, the parts of a network and the relationships
between these parts are analysed. The second level focuses on the emergent properties of a
network. The emergent properties refer to those irreducible features that make it a network,
and that at the same time mark the difference between networks and other types of social
entities (organizations, rituals etc.). Two such properties form the starting point for the exami-
nation, namely value-adding and diffusion. The third level of analysis places the network in
relation to space and organization. This three level analysis is used throughout the thesis.

In the empirical section, four cases of entrepreneurial networks are examined. The aim of
the case studies is to identify the network and to study how the network works. What in the
example is the network? How does the network work in the actual case? What does the net-
work do? What properties can be assigned to the network and the way it works? Or, more
comprehensively, from the examination of four cases of networks, what conclusions can be
drawn about what networks are and how they function?

From the case studies I have concluded that personal ties are fundamental to a network,
and that the chains of production are a type of tie that may, but does not have to, occur when
the network is activated in an entrepreneurial context. For the entrepreneurs and their enter-
prises, the social exchange has no value in itself, but if it can add value, for example as a
lubricant in coordinating production chains, it fulfils an important purpose.

I have also concluded that what makes an entrepreneurial network a network is not the
coordination of production chains, but the personal relationships that manage these chains.
Thus it is not the coordination itself, but the way of coordinating that is of importance. Net-
works can be found in structures of many different types of ties, but for the emergent proper-
ties to emerge there has to be a structure of personal ties at the core.

I have assumed that a network is not a method or a perspective, but a social entity with
certain properties. The investigation has provided support for this assumption. There is exten-
sive research on SME networks, industrial districts and value-adding chains that shows that
networks in production contexts form social constellations with their own distinctive features
and ways of working.

The relationship between networks and space is temporary, but not essential. Networks
can be bound to places, but they do not have to be.

An important structural difference between organizations and networks is that networks
are formed of separate units that cooperate, while organizations form a single unit that may,
but does not have to be characterized by cooperation.

The most important conclusion from the comparison of organizations and networks is that
these concepts together provide a better explanation of the case studies than either of the
concepts alone. To understand and explain the complex social interplay that occurs in the case
studies, it is a great advantage to use networks and organizations as concepts for different
social entities with different properties and different ways of working.

Key Words: networks, network analysis, social networks, organization, flexible specialization,
entrepreneur, enterprise, production, cooperation, social capital, strategic networks, SME,
critical realism, blockmodeling

Martin Lind, Department of Social Sciences, Örebro University,
SE-701 82 Örebro, Sweden, martin.lind@sam.oru.se.
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Förord

Studieobjektet för den här avhandlingen är nätverk. Genom avhandlingsarbetet
har nätverket varit en följeslagare i mer än en bemärkelse. Inte bara som studie-
objekt, utan också som verklighet och inte minst som en förutsättning för att
denna avhandling nu finns i tryck. På olika sätt har en mängd personer i min
omgivning varit till stor hjälp. Till personligheterna i mitt nätverk vill jag därför
rikta ett stort och varmt tack! Några av er vill jag tacka särskilt.

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till alla entreprenörer som villigt
och tålmodigt ställt upp på att bli intervjuade, ibland mer än en gång. Er öppna
attityd och ärliga vilja att dela med er av såväl kunskaper som erfarenheter och
idéer har gjort forskningsprocessen till något betydligt mycket mer än bara ano-
nym materialinsamling.

Min första kontakt med sociologin var Anders Jonsson. Det är mycket tack
vare hans inlevelse och undervisningsglädje som jag bestämde mig för att fortsät-
ta läsa sociologi. Tack, Anders, för att du öppnade dörren till detta spännande
ämne!

Monica Johansson har, både som föreläsare och handledare på C- och D-nivå,
gjort djupa intryck på mig i sin roll som kunskapsförmedlare. Med sin kunskap,
sin analytiska förmåga och sitt engagemang för ämnet demaskerade hon dimen-
sioner av den sociala verkligheten som jag innan dess var ’lyckligt’ ovetande om.
Tack, Monica!

Thomas Coniavitis har under sina besök i Örebro berikat hela ämnesgruppen
med sina breda och djupa kunskaper om vetenskapens karaktär. Med genom-
tänkta och väl förberedda föreläsningar och ett mycket ambitiöst opponentskap
vid doktorandseminarierna har du demonstrerat den fulla vidden i det som bru-
kar kallas intellektuellt arbete.

Genom grundutbildningen, under arbetet med C- och D- uppsatserna och ge-
nom hela forskarutbildningen har Björn Johansson fungerat som en komplette-
rande andra halva av mig själv. Björn har inte bara varit en intellektuell resurs
utan också ett stöd och en inspirationskälla på ett djupare personligt plan. När
avhandlingsarbetet har känts motigt har Björn alltid funnits tillhands, oftast pre-
cis bakom ryggen, och ständigt visat sin förmåga att vända nedåtspiraler till
uppåtspiraler. Ett av Björns favorituttryck, ”det är lugnt”, har en betydligt dju-
pare mening än vad många vill inse. Tack, Björn!

Från Ernst Wigforss minnesfond har jag sökt och fått medel som räckte till
min första ordentliga dator, men också till mat och hyra under en halv vårter-
min. Adolf Lindgrens stiftelse bidrog med ett ansenligt belopp som räckte till
halvtidsfinansiering under två år.

En bit in på forskarutbildningen kom en doktorandtjänst vid Forskarstation
Bergslagen som en välkommen invit. Efterhand insåg jag att samarbetet med
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forskarstationen inte bara borgade för ekonomisk trygghet, utan också för intel-
lektuell stimulans. Med sin mångvetenskapliga miljö och en förverkligad ambi-
tion att arbeta nära verkligheten gav forskarstationen en välbehövlig skjuts åt
avhandlingsarbetet. Jag vill särskilt tacka projektledarna Casten von Otter och
Lennart Svensson för deras insatser som bihandledare. Bland doktoranderna i
projektet vill jag rikta ett särskilt tack till företagsekonomerna Claes Gunnars-
son och Frans Prenkert för många givande diskussioner.

Mina arbetskamrater och vänner i ämnesgruppen har betytt mycket. Ni har
alla, på olika sätt, bidragit till den öppna, prestigelösa, humorpräglade (nåja…),
tillåtande och demokratiska tillvaro som sammantaget har satt guldkant på dok-
torandtiden. Tack till Åke Aronsson, Runa Baianstovu, Thomas Brante, Anders
Bruhn, Mikael Carleheden, Berth Danermark, Fuat Deniz, Emma Engdahl, Björn
Eriksson, Christina Hjort-Aronsson, Irja Holtter, Björn Johansson, Anders Jons-
son, Jofen Kihlström, Kerstin Lekare, Rolf Lidskog, Elin Lundin, Linda Soneryd,
Ylva Uggla och Berit Åberg! Jag vill också tacka Erik Flygare, Odd Lindberg,
Munir Dag, Göran Eriksson, Åsa Kroon, Cathrin Andersson, Peter Berglez och
Marcus Johansson från ämnena utanför sociologin för att ni är dom ni är, och
för förmånen att ha fått lära känna er.

Per Olausson och Mikael Frilander är duktiga på datorer och dessutom socialt
kompetenta. Ni hör till det fåtal arbetskamrater som faktiskt är avundsjuka på
mina och Björns tekniska prylar. Tack för att ni vågar visa det.

Tack också till innebandygänget!
Göran Ahrne och Glenn Sjöstrand har kommenterat tidiga utkast av olika

delar av avhandlingen och gett kloka och inspirerande kommentarer. Tack för
det!

En mer genomgripande läsning har Roine Johansson stått för som opponent
på mitt slutseminarium. Tack, Roine, för många nyttiga synpunkter och konstruk-
tiva förslag. Tack också för den vänliga och entusiasmerande tonen.

Thomas Brante och Björn Eriksson har läst senare versioner av avhandlingen
och gett nyttiga förslag och kommentarer. Ett tack också till er!

Louise Svensson har hjälpt till med korrekturläsningen. Tack, Louise!
Min fru Anna-Lena har gjort ett hästjobb för att få livet utanför avhandlingen

att fungera när jag själv har varit frånvarande i ordets alla bemärkelser. Mina
barn, Filip och Mattias, har efter sina förmågor gjort allt vad de har kunnat för
att få mig att tänka på annat än arbete. Ni betyder allt för mig, och ni förtjänar
mycket mer än ett tack i ett förord.

Till sist vill jag rikta ett oändligt stort tack till min handledare, Mats Ekström.
Din handledning har hela tiden präglats av analytisk skärpa, noggrannhet, och
en förmåga att se hur jag tänker. Du har fungerat som min seriösa punkt i tillva-
ron, och hör onkligen till dem som gjort störst intryck på mig under hela dokto-
randtiden.
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Återigen, tack till alla er som på olika sätt har stöttat och hjälpt mig under arbe-
tet med den här avhandlingen! Skulden för alla eventuella brister lägger jag på
Microsoft.

Örebro, augusti 2002
Martin Lind
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Kapitel 1

Introduktion

Bakgrund och syfte
Om det finns något sociologiskt begrepp som fått stort genomslag inom såväl
som utanför akademiska sammanhang under de senaste decennierna så är det
begreppet nätverk. Som ett monument över begreppets aktualisering på den so-
ciologiska dagordningen står Castells trilogi om nätverkssamhället (Castells
1996). Men jämte detta kanske mest uppmärksammade verk finns en uppsjö
litteratur inom olika ämnesområden (Axelsson 1996; Berggren et al. 1998; Borell
and Johansson 1996; Gustavsen and Hofmaier 1997; Holmström 1996; Håkans-
son and Snehota 1995; Illeris and Jakobsen 1990; Perry 1999; Scott 1991).

Också utanför vetenskapssamhället talas det om nätverk. Ett stort antal EU-
projekt har under nittiotalet initierats med syfte att bidra till framväxten av nät-
verk (Svensson et al. 2001; Utbult 2000). Termen förekommer också i strategi-
diskussioner om regional och lokal utveckling (Staber et al. 1996). Uttryck som
”vi tänkte starta ett nätverk”, ”…och så har vi startat ett nätverk” eller ”jag/vi
ingår också i ett antal nätverk…” har blivit allt vanligare i olika sammanhang.

Inom vetenskapssamhället finns ett flertal olika och ofta motstridiga tillämp-
ningar och förslag till definitioner av detta begrepp,1 och i övriga samhället ver-
kar det finnas en utbredd ovisshet om begreppets egentliga betydelse.2 Detta or-
sakar ofta praktiska svårigheter. Ett exempel från utomvetenskapliga samman-
hang är när en statlig eller överstatlig myndighet får i uppdrag att fördela bidrag
på ett sådant sätt att det gynnar bildandet av nya nätverk. Hur bedömer man om
pengarna hamnar ”rätt” om man inte vet vad nätverk är? Inom forskning och
teoribildning innebär bredden av användningsområden att det blir problema-
tiskt att tala om ett nätverksbegrepp. Olika tillämpningar och användningsom-
råden ger olika begrepp. En användning uppfattar nätverk som ett perspektiv
utifrån vilket man kan betrakta i princip vadsomhelst. I en annan betydelse är
nätverk ett bestämt socialt fenomen, skilt från andra former av social organise-
ring. Ytterligare ett användningsområde betraktar nätverk som en forsknings-
metod, medan en fjärde variant ser nätverk som en organisatorisk utvecklings-
strategi.3

Dessa olika betydelser präglar i högre eller lägre grad olika skolbildningar
eller forskningspraktiker. Ibland är enigheten inom skolbildningen stor, och defi-
nitionen av begreppet entydigt. Ofta blandas olika begrepp lite hur som helst,
med oprecisa bestämningar och ibland till och med motsägelsefulla utsagor som
resultat. Samma term kan i en och samma mening användas för flera olika be-
grepp, vilket gör att läsaren till slut inte alls vet vad som åsyftas.
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Som sociala fenomen är nätverk sociologiskt intressanta. Om det är så att
nätverk, liksom normer, språk, ritualer eller organisationer, utgör en egen social
struktur, och om denna struktur spelar en avgörande roll för hur samhälleliga
fenomen ser ut och hur de förändras – då är det intressant för sociologin att
utveckla kunskap om detta fenomen. Teorier om nätverk utgör i så fall ett viktigt
bidrag till sociologins förmåga att förklara samhället.

De övergripande frågeställningarna för denna avhandling är:

a. Vad är nätverk?

b. Hur fungerar nätverk?

Frågorna besvaras med hjälp av två olika undersökningar. Den ena är i huvudsak
teoretisk och syftar till att besvara frågorna utifrån vad existerande forskning,
teoribildning och begreppsbildning har att säga om nätverk. Den andra är empi-
risk och syftar till att besvara frågorna utifrån en studie av faktiska nätverk. Till
dessa båda undersökningar har jag formulerat följande forskningsfrågor:

1. Vad säger nätverksforskningen om vad nätverk är och hur de fungerar?

2. Vilka slutsatser kan man dra om nätverk utifrån befintliga nätverks-
begrepp?

3. Vad säger erfarenheterna från fyra olika företagsnätverk om vad nätverk
är och hur de fungerar?

4. Vilka slutsatser kan man dra om nätverk utifrån de fyra fallstudierna?

De två undersökningarna korresponderar mot två delar i avhandlingen, en teore-
tisk del och en empirisk del. Den teoretiska delen undersöker inledningsvis fyra
olika nätverksbegrepp som förekommer inom samhällsvetenskaplig forskning:
nätverk som perspektiv, nätverk som fenomen, nätverk som forskningsmetod
och nätverk som utvecklingsmetod. Därpå följer en mer begreppsutvecklande
genomgång som analyserar nätverksbegreppet utifrån tre nivåer. På den första
nivån undersöks nätverkets beståndsdelar och relationen mellan dessa. På den
andra nivån följer en genomgång av nätverkets emergenta egenskaper. Begreppet
emergenta egenskaper avser fånga de irreducerbara egenskaper som gör nätverket
till nätverk, och som samtidigt markerar skillnaden mellan nätverk och andra
typer av sociala entiteter (organisationer, ritualer etc.). Två sådana egenskaper
bildar grund för diskussionen, nämligen värdeskapande och diffusion. Den tredje
nivån sätter nätverket i relation till något annat. Först sätts nätverk i relation till
plats och därefter i relation till organisation.

I den empiriska delen studeras fyra olika fall av företagsnätverk. Syftet med
fallstudierna är att identifiera nätverket och att studera nätverkets sätt att fung-
era. Vad i exemplet är det som är nätverk? Hur fungerar nätverket i den aktuella
kontexten? Vad gör nätverket? Vilka egenskaper kan hänföras till nätverket och
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nätverkets sätt att fungera? Eller mer övergripande: utifrån undersökningen av
fyra fall av nätverk – vilka slutsatser går det att dra om vad nätverk är och hur
nätverk fungerar?

Fallen är hämtade från Bergslagen och skiljer sig åt sinsemellan genom att
vara olika hårt organiserade. Ett av nätverken är organiserat som aktiebolag, två
som ekonomiska föreningar och det sista är inte organiserat alls. Gemensamt för
nätverken är att de alla är nätverk av små och medelstora företag. Samtliga
intervjupersoner utom en är småföretagare (den som inte är småföretagare är
kommunal näringslivsutvecklare). Sett i ett bredare nätverksperspektiv blir un-
derlaget i denna mening begränsat. Det främsta skälet till varför underlaget be-
står av småföretagsnätverk är att denna typ av nätverk visar upp tydliga konse-
kvenser för en konkret praktik. Praktiken aktiverar och synliggör egenskaper
som annars kan ligga latent. Samtliga studerade nätverk är dessutom relativt
nystartade, vilket har gjort det möjligt att få en bild av nätverkens konsekvenser
för företagandet över tid.

I avhandlingens avslutande kapitel besvaras de övergripande frågeställningar-
na med utgångspunkt i de båda undersökningarna.

Avgränsningar
Den vetenskapliga studiens objekt kan vara i princip vadsomhelst – människor,
socialt beteende, atomer, galaxer, praktiker, praktikernas epistemologi, prak-
tikernas förutsättningar eller varför inte förutsättningarna för praktikernas för-
utsättningar. För att en undersökning skall vara genomförbar och meningsfull
bör man tidigt definiera vad som skall studeras. Avgränsningen av studieobjektet
kallas här objektsavgränsning.

När objektsvalet är gjort återkommer vanligtvis objektsavgränsningsproble-
matiken i konkretiserad form. Frågan gäller då inte vilken typ av objekt som
skall studeras, utan vilka exempel tillhörande denna typ som skall bli föremål för
analys. Ytterligare en avgränsning krävs, en konkretiserad objektsavgränsning.

Ämnesvalet är avhängigt problemställning och forskningsfrågor. Ett problem
är i sig avgränsande. I en första indelning skiljer problemställningen ut sådant
som är en del i problemet från sådant som inte har med problemet att göra.
Samma sak gäller frågeställningar. Också problemet måste avgränsas i en pro-
blemavgränsning.

Föreliggande avsnitt skall diskutera dessa tre avgränsningsområden. Jag inle-
der med en diskussion om avhandlingens objektsavgränsningar.

Objektet för denna avhandling är nätverk. Nätverk kan förknippas med många
olika saker och många olika förhållanden. Jag skall göra skillnad mellan två
olika begreppsinnebörder: nätverk som verkligt objekt och nätverk som kun-
skapsobjekt.4 Den första betydelsen refererar till nätverk i meningen nätverk som
reellt existerande social entitet. Den andra handlar om den formulerade kunska-
pen om denna entitet. När jag talar om nätverksbegreppet menar jag nätverk
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som kunskapsobjekt, och när jag talar om nätverk menar jag fortsättningsvis
nätverk som verkligt objekt. Det är inte alltid som denna distinktion är tydlig i
nätverkslitteraturen.

Jag gör tre objektsavgränsningar. Den första (A1) och mest allmänna handlar
om nätverk i vid mening och innefattar både nätverk som verkliga objekt och
nätverk som kunskapsobjekt. Den andra (A2) avgränsar sig till nätverk i me-
ningen nätverk som sociala entiteter. Den tredje avgränsningen (A3) fokuserar
på företagsnätverk såsom en särskild typ av sociala nätverk. Avgränsningarna
skiljer sig åt så att den sista är en delmängd av den andra som är en delmängd av
den första (A3�A2�A1). Nivåerna skiljer sig åt i konkretiseringsgrad. Ju lägre
nivå desto mer konkret och ju mer konkret, desto fler möjliga alternativ måste
väljas bort. På den första avgränsningsnivån är allt som inte anknyter till nätverk
bortvalt. På den andra är alla tillämpningar och betydelser utom nätverk som
sociala fenomen bortvalda. På den tredje nivån är alla nätverkstyper utom nät-
verk inom produktionen bortvalda.

figur 1: Avgränsningar

A1
Det finns flera anledningar till varför jag har valt att titta närmare på just nät-
verk. Bland de mera forskningsinriktade inspirationskällorna är Castells verk
om ”the network society” en angelägen ingång (Castells 1996). Är nätverk be-
teckningen på en utvecklingstendens som håller på att förändra hela det globala
samhället? Är vi på väg in i eller har vi hamnat i ett nätverkssamhälle?

Även Robert D. Putnams böcker om socialt kapital väcker funderingar om
nätverkens betydelse för olika samhällens sätt att fungera. Boken ”Den funge-
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rande demokratin” (Putnam et al. 1996) visar tydligt att de lokala nätverken har
en avgörande inverkan på en mängd andra sociala förhållanden såsom den loka-
la demokratin, myndigheternas administrativa effektivitet, företagsamheten och
innovationskraften i en region. I ”Bowling Alone” (Putnam 2000:326–335) vi-
sar Putnam bland annat att sociala nätverk (som ett av det sociala kapitalets
viktigaste komponenter) också har en betydande inverkan på hur människor
mår.5

Piore och Sabel (Piore and Sabel 1984) gör i sin jämförande studie mellan
massproduktion och flexibel specialisering en intressant koppling till produktio-
nens organisering. Kan nätverk vara ett sätt att producera saker mer effektivt,
mer demokratiskt och mer flexibelt? Är nätverk en produktionsform? Och, för
att kontrastera mot Castells’ verklighetsbeskrivning, är nätverk något nytt?

En mera jordnära anledning att intressera sig för nätverk är det ökande intres-
set för nätverk som metod för regional utveckling. Under 90-talet ökade de regi-
onala anslagen för utveckling av nätverk explosionsartat. Nätverk blev ett inne-
begrepp. Ändå verkar det råda delade meningar och i viss utsträckning också
förvirring om vad begreppet står för. Det finns med andra ord behov av en grund-
ligare utredning om detta begrepp.

Detta avgränsningsområde gäller främst för den del i kapitel 3 som handlar
om olika nätverksbegrepp.

A2
Nätverksbegreppet förekommer inom de flesta existerande ämnesdiscipliner.
Varje skolbildning tycks dessutom ha en egen definition av begreppet. Nätverk i
vid mening kan betyda nästan vadsomhelst. Detta förhållande motiverar en yt-
terligare avgränsning.

Valet faller här på nätverk som social entitet. Syftet blir att närmare undersö-
ka nätverkets status som egen social entitet, dess egenskaper och egenheter. Mo-
tiveringen till detta val är att det var där jag såg flest intressanta öppningar. En
avhandling om ’nätverk som forskningsmetod’ hade i och för sig inte varit omöj-
lig, men en sådan hade å andra sidan inte kunnat göra anspråk på att tillföra
något av substans till begreppets direkta innebörd. Huvudfrågan, ”Vad är nät-
verk”, besvaras inte av en genomgång eller ens utveckling av nätverksanalysens
forskningsmetoder. Att fördjupa sig inom ’nätverksperspektivet’ skulle sannolikt
leda till en liknande situation. Om nätverk är ett perspektiv eller ett angreppssätt
som kan tillämpas på i princip vadsomhelst, blir den andra frågeställningen för
denna avhandling meningslös. Frågan ”Hur fungerar nätverk” förutsätter att
nätverk är något, och inte bara ett sätt att betrakta något. Psykologins ’nätverks-
terapi’ avfärdar jag utan närmare motivering, då den är tämligen apart för en
sociologisk avhandling. Uppfattas nätverk däremot som en ’social entitet’ med
en särskild status och en egen struktur blir frågeställningarna desto mer intres-
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santa. Vad är denna slags struktur för något? Vad skiljer den från andra slags
strukturer? Hur fungerar den?

I huvudsak är det andra delen av kapitel 3 som tillämpar denna avgränsning.
Där övergår jag från att studera andras nätverksbegrepp till att utveckla en be-
greppsapparat om nätverk.

A3
Det finns många olika exempel på sociala nätverk-som-entiteter. Tidiga tillämp-
ningar inom sociologin och antropologin har olika typer av stamsamhällen som
objekt för nätverksanalyser, antropologiska nätverk. Mark Granovetter (1973)
företräder ett perspektiv som intresserar sig för starka respektive svaga band
mellan vänner och bekanta och dessa bands betydelse, bland annat för möjlighe-
ten att få jobb. Dessa slag av nätverk kan klassificeras som vänskapsnätverk eller
kontaktnätverk. Inom psykologin och nätverksterapin talar man om familje-
nätverk. Till dessa varianter kan man lägga utvecklingsnätverk, produktions-
nätverk, underleverantörsnätverk, underjordiska (kriminella) nätverk, företags-
ledarnätverk, politikernätverk, feministiska nätverk med mera, med mera. Mång-
falden av exempel på nätverk gör att konkretiseringar kan anta mycket olika
former, beroende på vilka exempel man väljer.

Illustrerande fall kan väljas ut enligt en rad olika kriterier. Man kan eftersträ-
va en radikal variationsbredd, fundamentalt olika typer av nätverk. En nackdel
med detta tillvägagångssätt är att variationsbredden när det gäller nätverk är så
stor att det kan vara svårt att finna gemensamma nämnare för olika nätverksty-
per. En annan brist är att de valda exemplen för varje nätverkstyp inte nödvän-
digtvis är typiska för den nätverkstypen. Består sammansättningen av ett antro-
pologiskt nätverk, ett nätverk mellan företag och ett familjenätverk ställer det
krav på att de valda exemplen är någotsånär typiska, eller i alla fall inte utgör
undantag. En alternativ strategi är att välja ut en rad liknande eller likadana fall.
Nackdelen med den lösningen är att fall som liknar varandra eller är likadana
inte ger utrymme för intressanta jämförelser. Det är intressantare att jämföra
saker som är olika än att jämföra sådant som är likadant. I den här avhandlingen
är urvalet av konkreta exempel en kombination av dessa strategier. De valda
fallen består av nätverk av en viss kategori, men bland dessa finns en variations-
bredd. Kriteriet för kategoritillhörigheten är att nätverken är nätverk mellan fö-
retag/företagare.

Metodologiskt har kategorivalet flera poänger. Företagsnätverk är ett bestämt
urval av nätverk. Med en definition av vad som menas med företagsnätverk blir
det möjligt att skilja ut denna kategori av nätverk från alla andra typer. Analy-
tiskt och metodologiskt verkar det vara en bra kategori som fungerar. Kategori-
valet gör också avgränsningen av de enskilda fallen mindre problematisk. Med
ett annat kriterium, till exempel vänskapsnätverk, är det svårare att skilja ut å
ena sidan nätverk mellan vänner från å andra sidan vänner, vilka som helst. Med
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ett perspektiv som betraktar alla konstellationer av vänner och bekanta som
nätverk, blir det svårt att tala om nätverk som en särskild social entitet med
nätverksspecifika egenskaper. Dels därför att kategorin blir för stor, den skiljer
inte ut något som är väsentligt att skilja ut, och dels därför att den blir svår att
avgränsa.

Denna mest konkreta och avgränsade avgränsning gäller i huvudsak för kapi-
tel 4, avhandlingens empiriska del.

Varför flera avgränsningar?
Den trenivåindelade objektsavgränsningen möjliggör olika slags diskussioner. På
den första avgränsningsnivån går det att diskutera nätverksbegreppets använd-
ningsområden i stort. Olika nätverksbegrepp kan jämföras med varandra. På
den andra avgränsningsnivån snävas begreppet in så att det blir möjligt att göra
en mer substantiell bestämning. Därigenom skapas också förutsättningar att sätta
nätverk i relation till sådant som inte är nätverk. Den tredje avgränsningsnivån
omfattar empiriska studier av konkreta nätverk.

Konkretiserad objektsavgränsning
Ett betydande problem med att hitta väl avgränsade exempel på nätverk är att
nätverk inte omgärdas av klara gränser. Det finns i alla fall inget entydigt av-
gränsningskriterium. Nätverk kan bestämmas och avgränsas på olika sätt. Enligt
Borell & Johansson finns det två olika sätt att bestämma var man ska dra grän-
serna för ett nätverk. Antingen får studieobjekten själva sätta gränserna, eller så
gör forskaren det. Om forskaren sätter gränserna kan hon/han göra det antingen
på teoretiska grunder eller av praktiska skäl (Borell and Johansson 1996:16).
Detta sätt att se på saken är naturligtvis en förenkling. Frågan är dock till hur
stor hjälp denna förenkling är när ytterligare variationer uppträder beroende på
vilket studieobjekt man frågar, beroende på vilken teori man har som utgångs-
punkt, eller beroende på vilka ’praktiska skäl’ som begränsar nätverket.

Gränsdragningsproblematiken gör sig påmind i fallstudierna. Det första och
andra fallet avgränsas utifrån medlemskap i en ekonomisk förening. Nätverkets
gränser antas sammanfalla med den ekonomiska föreningens organisatoriska
gränser. Det tredje fallet avgränsas också det organisatoriskt, närmare bestämt
utifrån delägarskap. I beskrivningen och analysen av det fjärde fallet har jag
medvetet avstått ifrån att göra en avgränsning. Där undersöker jag nätverkets
sätt att fungera och en företagares sätt att fungera i nätverket. Undersökningen
innehåller alltså ingen analys av det totala nätverket, och aktualiserar därför
heller inte frågan var nätverkets gränser går någonstans.

Gemensamt för de valda fallen är att de utgör exempel på företagsnätverk
inom produktionen. Det är alltså en särskild typ av nätverk som studeras. Fallen
har något gemensamt som skiljer dem från andra fall. Detta väcker frågor kring
möjligheten att dra generaliserbara slutsatser. Om jag studerar nätverk mellan
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företag/företagare – kan jag i så fall dra slutsatser om nätverk i vid mening eller
gäller slutsatserna bara för denna nätverkstyp? Är småföretagarnätverk i produk-
tionskontexter en egen social entitet eller är de konkreta uttryck för något mer
generellt? Kan de uppfattas som resultatet av nätverk kopplade till en viss praktik?

Utgångspunkten i fallstudierna är att det som studeras är nätverk i en viss
miljö. De empiriska utfallen ses därför som resultatet av nätverket i kombination
med en bestämd kontext. Miljön triggar vissa egenskaper och motverkar andra.
Man kan inte förutsätta att exemplen åskådliggör alla nätverkets egenskaper.
Nätverk kan ha fler och andra egenskaper än de som aktiveras i mina fyra fall. Å
andra sidan synliggör praktiken egenskaper som annars skulle ligga latenta.
Nätverk i kombination med en praktik synliggör fler egenskaper än nätverk utan
praktik.

Jag har valt att studera nätverk i en bestämd miljö. Miljön är vald med tanke
på dess förmåga att aktivera och synliggöra nätverksspecifika egenskaper. Mil-
jön aktiverar inte alla egenskaper lika mycket, utan en bestämd miljö tenderar
att gynna en bestämd uppsättning egenskaper medan en annan miljö sannolikt
gynnar en annan uppsättning egenskaper. Därför kan fallstudierna i den här av-
handlingen bara antas säga något om vissa av nätverkets egenskaper.

Problemavgränsning
Två näraliggande problemområden ligger till grund för denna avhandling: nät-
verkets innebörd och nätverkets sätt att fungera. Det problematiska med dessa
problem är inte frånvaron av svar, utan snarare mångfalden av dem. Nätverks-
begrepp finns det gott om. Exempel på nätverk finns det också gott om. Det finns
även en lång rad beskrivningar av nätverkens sätt att fungera. Dessa förslag in-
går som delar i problemställningar av mycket skiftande karaktär. Allt ifrån rena
matematiska metodutvecklingar (Batagelj 1997) till problemområden kring
organisationsutveckling (Svensson et al. 2001), regional utveckling (Utbult 2000)
eller teoriutveckling (Axelsson and Easton 1992; Pikhala et al. 1999). Mycket få
studier, i princip ingen, har ställt sig frågan ”vad är nätverk” och sedan gett ett
systematiskt svar på den. Flera studier ger olika exempel på nätverkens sätt att
fungera (Bendix et al. 1998; Bengtsson 1994; Easter 1996; Engström 1997;
Garsten 1994; Gustavsen and Hofmaier 1997; Perry 1999; Pyke and Sengenber-
ger 1992; Sennett 2000; Staber et al. 1996; Wendeberg 1982), men få har tagit
på sig uppgiften att sammanställa nätverkets sätt att fungera i abstrakt mening.

Detta får konsekvenser för karaktären hos det material jag undersöker. Kun-
skapen är ofta inbäddad i en viss problemställning och måste därför bearbetas
och ”översättas” för att bli användbar i mina problemställningar. Vad det har
handlat om är att i litteraturen hitta svar på frågor som forskarna inte har ställt,
men som de ändå i viss utsträckning svarar på. Svaren på frågorna vad nätverk
är och hur nätverk fungerar har så att säga ”vaskats fram” ur befintlig forskning
och befintlig teoribildning.
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Kapitel 2

Metoder, metodologi och
vetenskapsteori

Denna avhandling tillämpar två angreppssätt för att besvara de övergripande
frågeställningarna. Således finns det två metoder och två olika typer av forsk-
ningsdesign. I det här kapitlet kommer dessa metoder och denna design att be-
skrivas mer utförligt.

Men metod handlar inte enbart om design och strategier för insamling av
material. I en bredare definition handlar metod om det sätt på vilket kunskap
produceras.6 Här ingår därför metodologiska överväganden, beskrivningar och
värderingar av olika typer av metoder och diskussioner om dessa metoders rele-
vans i förhållande till de övergripande frågeställningarna.

All forskning grundar sig på vetenskapsteoretiska utgångspunkter (Bhaskar
1997:192; Bunge 1979:12; Coniavitis 1984:66). En del forskare redovisar och
diskuterar dessa, men många gör det inte. Själv delar jag uppfattningen att grund-
läggande vetenskapsteoretiska utgångspunkter bör redovisas. Därför innehåller
detta kapitel också ett avsnitt om avhandlingens metateoretiska utgångspunkter.

Jag inleder med ett avsnitt om avhandlingens design och undersökningarnas
genomförande. Därpå följer en metateoretisk genomgång som successivt motive-
ras utifrån exempel med anknytning till nätverksforskning. Den diskussionen
börjar med att ta upp ontologiska aspekter och kommer efterhand in på episte-
mologiska och metodologiska frågor.

Forskningsdesign, undersökningsmetoder och material
Avhandlingen grundar sig på två undersökningar. Varje undersökning svarar på
samma övergripande frågor, men med utgångspunkt i olika slags underlag. Den
första undersökningen koncentrerar sig på hur nätverksforskningen kan bidra
med svar på forskningsfrågorna. Den andra undersökningen syftar till att be-
svara frågorna med utgångspunkt i fyra fallstudier.

Sammantaget innebär designen att jag svarar på avhandlingens två övergri-
pande frågor på två olika sätt. Tanken med detta är att de båda undersökningar-
na tillsammans ger ett bättre svar på frågorna än varje undersökning var för sig.

Teoridelen
Den samhällsvetenskapliga metodlitteraturen är sparsam med instruktioner och
tips om hur man går tillväga när man skall förhålla sig till tidigare forskning
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(Anttila 1998:37). En grundregel är att den som genomför en litteraturstudie är
klar över sitt syfte. Enligt Merriam och Simpson (refererade i Anttila 1998) kan
forskningsöversikten fylla tre olika funktioner:

(1) den bidrar med en grund att bygga kunskaper på och visar hur den egna
studien utvecklar det man redan vet, (2) den ökar begripligheten vad gäller för-
tjänster och brister rörande tidigare begrepp, hypoteser, antaganden, angrepps-
sätt och undersökningsdesign samt (3) erbjuder en referenspunkt från vilken de
egna resultaten kan tolkas. I och med detta vill man också försäkra läsaren om
att ingen tidigare gjort den studie man själv gjort samt att det finns ett behov av
denna studie. (Anttila 1998:36)

I stort är den här avhandlingens litteraturöversikt knappast unik i dessa avseen-
den. Men jag vill ändå göra några betoningar.

Översiktens primära objekt är inte forskningen eller litteraturen, utan nätver-
ket. Frågorna för översikten lyder: vad säger nätverksforskningen om vad nät-
verk är och hur de fungerar? Vilka slutsatser kan man dra om nätverk utifrån
befintliga nätverksbegrepp? Detta kan jämföras med frågor som ”Hur har forsk-
ningen med anknytning till nätverk utvecklats de senaste trettio åren?” eller ”Vil-
ka frågeställningar och forskningsområden har varit mest intressanta för nät-
verksforskningen det senaste decenniet?” eller ”Vilka problem står den nätverk-
sanknutna forskningen inför idag?”. Det finns redan bra och utförliga redogö-
relser för nätverksforskningens utveckling (Scott 1991). Det finns också flera
försök att formulera forskningsprogram med någon slags nätverksanknytning
som grund (Mizruchi 1994; White et al. 1976). Den här genomgången fokuserar
inte på forskningen, utan på den kunskap om nätverk som forskningen har kom-
mit fram till. Frågan är alltså vad i den befintliga forskningen som kan bidra till
kunskapen om nätverk.

Översikten baserar sig på ett osystematiserat, icke-representativt urval av lit-
teratur. Skälet till detta är lika enkelt som praktiskt: forskningsfältet är näst intill
outtömligt. Bara under år 2001 producerades över tolv tusen artiklar med någon
slags anknytning till nätverk (Ebsco academic fulltext search). De senaste tio
årens forskning samlar över hundratusen titlar. Att göra en systematisk översikt
över alla dessa är varken rimligt eller möjligt.

Kriterierna för referensurvalet har varit skiftande. Urvalet bygger inte på god-
tycke och slump, utan samlar flera av de mer betydelsefulla verken inom nät-
verksforskningen. Dessa har valts ut dels genom litteraturtips från det omgivan-
de forskarsamhället, men också utifrån det refererande som äger rum i själva
litteraturen. När tio böcker om nätverk hänvisar till ”The second industrial divi-
de” av Piore och Sabel har jag dragit slutsatsen att det verkar vara en viktig bok
som bör läsas. En betydande del av referenserna består av den här typen av käl-
lor. Men en lika betydande del består av referenser som jag hittat med hjälp av
traditionell litteratursökning. Här har titeln spelat en viktig roll vid det första
urvalet. Därefter har en relevansbedömning gjorts i relation till avhandlingens
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avgränsning. I sista hand har faktorer som kvalitet och ämnesrelevans bestämt
huruvida referensen skall tas med eller inte.

Begreppsgenomgången är strategisk. Med det menas att det finns en övergri-
pande tanke bakom valet av underlag, sättet att bearbeta underlaget och sättet
att presentera genomgångens resultat. Bakgrunden är nätverksforskningens spre-
tiga karaktär. I denna spretighet har jag försökt hitta ett slags mönster, en kate-
goriseringsgrund. Allteftersom denna grund har vuxit fram har jag också medve-
tet sökt litteratur och exempel som tydliggör och definierar innebörden i respek-
tive nätverksbegrepp.

Grunden består av fyra nätverksbegrepp: nätverk som perspektiv, nätverk som
forskningsmetod, nätverk som fenomen och nätverk som utvecklingsmetod. Upp-
delningen är inte enbart empiriskt grundad. Det är alltså inte enbart en rad likhe-
ter och skillnader mellan olika forskningspraktiker som bildar grund för indel-
ningen, utan det finns också en metateoretisk ram inom vilken de olika katego-
rierna definieras. Till denna del av undersökningen kommer jag därför att mer
ingående förklara skillnaderna mellan de olika begreppsinnebörderna och även
motivera kategoriindelningen.

Undersökningen inleds uppdelad på varje kategori. Vad säger nätverksper-
spektivet om vad nätverk är och hur de fungerar? Vad säger nätverksanalysen
om vad nätverk är och hur de fungerar? Och så vidare. Det mesta av svaren har
fått utläsas mellan raderna, helt enkelt eftersom ganska få har gett explicita svar
på frågorna vad nätverk är och hur de fungerar. Snarare är det så att olika be-
grepp förutsätter att nätverk är och fungerar på ett visst sätt. En teori som kate-
goriserar grupper av konkreta nätverksexempel förutsätter att nätverk är ett so-
cialt fenomen, medan andra teorier som menar att allt kan betraktas som nät-
verk förutsätter att nätverk är ett sätt att beskriva något.

Efter den begreppsuppdelade studien sammanförs slutsatserna i en summe-
ring. Därpå tas en ny ansats i en analys av nätverksbegreppet utifrån tre nivåer.
På den första nivån undersöks nätverkets beståndsdelar och relationen mellan
dem. På den andra nivån går jag igenom nätverkets emergenta egenskaper. De
emergenta egenskaperna åsyftar de nätverksspecifika egenskaper som inte kan
reduceras till och förklaras utifrån nätverkets beståndsdelar. Två av dessa egen-
skaper bildar grund för undersökningen, nämligen värdeskapande och diffusion.
I genomgången av dessa berörs fler och andra emergenta egenskaper såsom tillit,
flexibilitet, innovationsförmåga och personlighet. Den tredje nivån sätter nätver-
ket i relation till något som inte är nätverk. Först sätts nätverk i relation till plats
och därefter i relation till organisation.
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Fallstudierna
Avhandlingens empiriska del har många likheter med fallstudien. Den studerar
ett begränsat antal exempel, den grundar sig på olika typer av material och den
innehåller olika slags analyser av det empiriska underlaget. En skillnad är dock
att djupet i och omfattningen av underlaget till varje studerat exempel inte mot-
svarar det omfång som vanligtvis förknippas med denna undersökningsmetod.

En fallstudie är en uttömmande undersökning av ett specifikt fall (Merriam
1994:29). Materialet till fallstudien bör vara omfattande och samtidigt brett och
dynamiskt. Det är eftersträvansvärt med ett så stort och varierande material som
möjligt så att bilden av det som studeras blir rik och mångfacetterad. Christina
Garstens (1994) omfattande undersökning av företagskulturen på Apple är ett
exempel på en uttömmande fallstudie, liksom Roland Ahlstrands (2000) under-
sökning av organisationsförändringar i Volvos slutmonteringsfabriker.

Christina Garsten ägnade sammanlagt 22 månader åt fältarbete. 15 av dessa
tillbringades i Kista, där Apple har sitt svenska huvudkontor. Därefter 4 måna-
der uppdelade på två perioder i Cupertino (Kalifornien) där det internationella
huvudkontoret ligger, och slutligen ett par perioder på sammanlagt 3 månader
förlagda till det europeiska huvudkontoret i Paris. Under denna tid kunde Gar-
sten genomföra omfattande deltagarobservationer i såväl professionella som so-
ciala sammanhang: anställningsintervjuer, fortbildningskurser för anställda, se-
minarier, möten och sammanträden och även middagar, fester och informella
träffar. Under fältarbetet genomförde Garsten också 95 djupintervjuer. (Garsten
1994:33–43)

Ahlstrands undersökning baseras också den på olika typer av material. Först
samlades ett bredare underlag in i form av anställnings- och produktionsstatis-
tik. Därefter följde själva fältstudierna. Inledningsvis tillbringades två veckor vid
Volvo Personvagnar i Kalmar. Där genomförde Ahlstrand 26 bandinspelade in-
tervjuer med sammanlagt 21 personer av olika tjänstebefattningar. Den andra
fältstudien pågick under 10 veckor i Volvos Torslandafabrik, där 45 bandinspe-
lade intervjuer genomfördes. Slutligen tillbringade Ahlstrand tio veckor vid Vol-
vo Lastvagnar i Tuve, där han spelade in 86 intervjuer. Utöver detta material
användes också ett omfattande underlag bestående av olika slag av företagsdo-
kument. Sammanlagt fyllde dessa 17 pärmar, och handlade om organisationsför-
ändringar, projekt, ledningsstrategier, utbildningsprogram, förslagsverksamhet,
produktionsstatistik och personalstatistik. (Ahlstrand 2000)

Dessa undersökningar är exempel på omfattande och uttömmande fallstudier
av enskilda fall (Apple respektive Volvo). Den här avhandlingen är inte en sådan
studie. Primärempirin är betydligt mindre i omfattning. Fallen som studeras un-
dersöks inte lika uttömmande. Därmed har inte heller kännedomen om varje
studerat fall blivit lika ingående som i Garstens och Ahlstrands undersökningar.
Mitt underlag består däremot av flera olika fall, vilket å ena sidan ger en bredare
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bild av fenomenet som skall studeras, och å andra sidan gör det möjligt att jäm-
föra de olika fallen.

En viktig poäng med fallstudier är att fokus ligger på forskningsobjektet, inte
på metoden enligt vilken man samlar in material om detta objekt. Därför tilläm-
pas ofta flera olika metoder. I ovan exemplifierade fallstudier förekommer såväl
intervjuer som etnografiska studier av olika slag. Också de föreliggande fallbe-
skrivningarna grundar sig på flera olika typer av material.

Material
Enligt Paul B. Foreman kan man klassa in underlaget till fallstudier i tre olika
kategorier (Foreman 1948:409).

1. Personliga dokument (Personal documents). Dokumentation av person
ens egen verklighetsbeskrivning, till exempel intervjuutskrifter.

2. Deltagarobservation. Det av forskaren insamlade materialet, till exempel
etnografiska studier.

3. Tredje persons rapporter. Observationer, teorier och analyser gjorda av
andra än direkta deltagare (observatörer).

I denna avhandling finns samtliga tre typer representerade. Tyngdpunkten i det
primärempiriska materialet ligger dock hos intervjuerna, det vill säga kategori 1.

Intervjuer
Sammantaget består det dokumenterade intervjuunderlaget av 19 bandinspelade
intervjuer och 26 telefonintervjuer. 18 av de inspelade intervjuerna är genom-
förda med företagare, en med en kommunal näringslivsutvecklare. Jag har också
intervjuat två projektanställda personer med visstidsanställning i ett av nätverken.
Intervjun med de projektanställda är inte inspelad på band på grund av att de
intervjuade inte kände sig bekväma med bandspelaren. Istället fördes anteck-
ningar under intervjuns gång.

Längden på de inspelade intervjuerna varierar mellan ca 30 och 90 minuter.
En av intervjuerna varade i drygt fyra timmar, inklusive avbrott för inkommande
telefonsamtal. Några av företagarna intervjuades ett par gånger. Totalt har 18
personer intervjuats med bandspelare (vid en av intervjuerna deltog två intervju-
personer samtidigt).

Syftet med intervjuundersökningarna har varit att identifiera nätverket och
att få kunskap om nätverkets sätt att fungera. Vad i det aktuella fallet är det som
är nätverk? Hur fungerar detta nätverk i den aktuella kontexten? Vilka egenska-
per kan hänföras till nätverket och nätverkets sätt att fungera? Hur ser i så fall
kopplingen ut mellan utfall och tendens? Alltså på vilket sätt genererar nätverket
de effekter som intervjupersonerna identifierar med nätverkets sätt att vara och
fungera?
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Intervjuerna har skiftat något i karaktär beroende på vem som har intervjuats.
Jag har inte ställt samma frågor till näringslivsutvecklare och projektanställda
som till de nätverkande företagarna. Intervjun har i den meningen anpassats
efter intervjupersonens roll i relation till nätverket. Den har också färgats av
intervjupersonens personlighet. I princip alla företagare är intresserade av att
prata om sina företag, men inte lika många har funderat kring de nätverk som
företaget ingår i eller på vilket sätt man kan beskriva dessa nätverk. Olika inter-
vjupersoner har i olika hög grad bidragit till att besvara frågorna ”vad är nät-
verk?” och ”hur fungerar nätverk?”. En del intervjuer har gett väldigt många
uppslag, andra färre.

Intervjuerna har inletts med att intervjupersonen får berätta om sitt företag.
Därefter har samtalet kommit att handla om relationerna till andra företag, i
nätverket och utanför, samt om intervjupersonens uppfattning om vad nätverk
är för något och hur nätverk fungerar. Jag har arbetat med olika intervjumallar i
olika intervjuer, men hela tiden har jag utgått från en modell där jag vill veta mer
om 1) företaget, 2) företagets relationer till andra företag och 3) nätverket.

Intervjuerna har innehållit olika typer av frågor. En första kategori är rena
informantfrågor där intervjupersonen berättar om hur saker och ting är – om sitt
företag, om nätverket, om hur många andra företag som är med i nätverket, om
hur nätverket är organiserat, om när det startade och om varför det startade. En
andra kategori frågor är mer teoriutvecklande och handlar om vad nätverk är
och vad det gör, vad för slags relationer som råder mellan företagarna – om det
är företagarna eller företagen som sitter ihop, och om man överhuvudtaget kan
göra skillnad mellan dessa. Här har jag också lyft in kontrafaktiska frågor av
typen ”hade detta varit möjligt om det inte hade funnits något nätverk?” eller
”om man skulle avveckla den gemensamma organisationen – skulle nätverket i
så fall försvinna det också?”. En tredje frågekategori handlar om hur intervju-
personen ser på nätverket. Fördelar och nackdelar, synergieffekter, utvecklings-
möjligheter, risker och så vidare. De två senare kategorierna har fungerat unge-
fär som det Kvale beskriver som tolkande och spekulativa frågor (Kvale
1997:125).

Syftet med intervjuerna har varit att få mer kunskap om de aktuella nätver-
ken. Intervjupersonerna har mer fungerat som informanter än som studieobjekt.
En del intervjupersoner har också aktivt bidragit till teoriutvecklingen kring nät-
verk. Genom intervjuerna har jag inte bara fått reda på hur nätverken fungerar
(enligt intervjupersonerna), utan också fått inblick i hur företagarna ser på sina
nätverk, och på vilket sätt deras uppfattning om nätverken förändrats över tid. I
den meningen har intervjupersonerna fungerat också som studieobjekt – men då
främst i egenskap av viktiga nätverkskomponenter. Huvudintresset har hela ti-
den varit riktat mot nätverket som egen social entitet.
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Analysen av intervjuerna
En fråga som snabbt infinner sig om en undersökning som baserar sig på band-
inspelade intervjuer är hur intervjuerna har analyserats. Hur analyserar man
kvalitativa intervjuer? Enligt Steinar Kvale kan denna fråga brytas ned i följande
frågeställningar (Kvale 1997:162–168):

1. Hur ska jag genomföra mina intervjuer så att deras mening kan analyseras
på ett sammanhängande och kreativt sätt?

2. Hur ska jag bära mig åt för att finna meningen i de många intressanta och
komplexa historier som mina intervjupersoner berättat för mig?

3. Hur bär jag mig åt för att komma fram till vad intervjuerna säger om det
jag vill veta?

4. Hur kan intervjuerna hjälpa mig att utvidga min kunskap om de fenomen
som jag undersöker?

5. Hur analyserar jag vad mina intervjupersoner berättat för mig för att beri
ka och fördjupa meningen i vad de sagt?

6. Hur fortsätter jag dialogen med den text som jag har skapat tillsammans
med intervjupersonen?

7. Hur kan jag rekonstruera den ursprungliga historia som berättades av
intervjupersonen till en historia som jag vill berätta för min publik?

Första frågan implicerar en syn på analys som inkluderar själva intervjun i ana-
lysen. Analyserandet börjar alltså samtidigt som intervjun börjar: intervju-
personen förutsätts delta i analysen. Denna syn återspeglar sig i intervjuunder-
laget till denna undersökning. Att åka runt i Bergslagen och intervjua företagare
har fler sidor än vad begreppet ”insamling av empiri” avser. Samtidigt med
insamlandet har det pågått både analys och teoriutveckling, inte sällan tillsam-
mans med intervjupersonerna. Detta har både bidragit till klargöranden och öpp-
nat nya, intressanta vinklingar för de senare faserna i analysarbetet.

Den andra frågan tar upp problemet med att finna meningen i vad intervjuper-
sonerna försöker förmedla. Frågan förutsätter att det är intervjupersonen som är
undersökningens objekt. I den här undersökningen ligger forskningsobjektet ut-
anför intervjupersonen, och det ger frågan en annan innebörd. Då handlar det
mer om att utveckla strategier för att höja tillförlitligheten hos den kunskap som
förmedlas. Strategin jag har använt här är att ställa kontrollfrågor under inter-
vjuns gång. I några fall har jag tagit en ny kontakt med intervjupersonen efter
intervjun för att på så vis kontrollera om jag har gjort en riktig tolkning.

Fråga tre handlar om hur jag bär mig åt för att hitta det som är relevant i vad
intervjupersonen säger. Detta har åstadkommits genom analys av intervjuutskrif-
terna, närmare bestämt en nyläsning utifrån avhandlingens frågeställningar. I
utskrifterna har sådana passager markerats och kommenterats under bearbet-
ningens gång.
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Fjärde frågan tar upp relationen mellan kunskapsinnehållet i intervjuerna å
ena sidan, och kunskapen jag efterfrågar å den andra. Det jag är ute efter är
kunskap om vad nätverk är och hur de fungerar. I metodologiskt hänseende tar
jag hänsyn till detta till exempel genom att undvika att använda citat som ett
slags verifikationskriterium på adekvat kunskap om nätverk. Intervjupersoner-
nas utsagor måste vägas och värderas i relation till andra kunskapskällor.

Fråga fem belyser problemet med att de utskrivna intervjuerna missar mycket
av den information som förmedlas i själva intervjun. Inte bara kroppsspråk utan
också betoningar och pauseringar försvinner när budskapet reducerats till text.
Det som analyseras i textanalysen är därför bara en del av all information som
intervjun innehåller. Jag har använt några olika strategier för att kompensera för
detta informationsbortfall. En första, kanske självklar metod är att genomföra
intervjun själv. Det är stor skillnad mellan att ta del av en utskriven intervju som
någon annan genomfört och att använda intervjuutskriften som dokumentation
till en situation man själv varit med om. En annan strategi är att genomföra
intervjun på den intervjuades arbetsplats. I intervjupersonens miljö finns mycket
information som kan komplettera förståelsen av det som studeras. En tredje stra-
tegi är att föra ned anteckningar direkt efter intervjun. Då, i anslutning till inter-
vjun, har man samtalsämnen och intryck färska i minnet, och kan därmed doku-
mentera sådant man har uppfattat som viktigt och centralt under intervjutillfäl-
let. Intrycket direkt efter intervjun sorterar bort processen som leder fram till
väsentligheter och slutsatser. Utskriften lägger samma betoning på allt. Där står
trevande och prövande resonemang med lika stora bokstäver som väsentliga och
sammanfattande slutkommentarer. Det har hänt mer än en gång att jag letat
bland intervjuutskrifterna efter en koncis formulering som fångar någon central
tanke jag minns från intervjun utan att hitta någonting alls. Känslan har varit att
tankarna förmedlas mer via telepati än via exakta talformuleringar, men för-
modligen är det andra signaler än de rent språkliga som har agerat bärvåg till
den (av mig upplevda) djupare förståelsen av studieobjektet.

Sjätte frågan handlar om hur man fortsätter dialogen med den text man ska-
pat tillsammans med intervjupersonen. Varje utsaga och varje område som varit
uppe under intervjun kan utvecklas och vändas ut och in på ytterligare. Olika
områden har utvecklats på olika sätt. Där intervjupersonen berättat om nätver-
kets eller det egna företagets historia har historien frikopplats från den berättan-
de individen och istället fått formen av en mera vetenskapligt formulerad fram-
ställning. Exemplifieringar har på liknande vis plockats ur och i ny språkdräkt
integrerats i den löpande avhandlingstexten. På många ställen har intervjuut-
skriften i högre grad väckt associationer än den uttryckligen har formulerat kla-
ra poänger. Då har associationerna blivit föremål för utveckling, och inte de
nedtecknade formuleringarna från själva intervjun.
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Sista frågan explicitgör en poäng som jag redan tangerat. Återberättandet av
intervjupersonernas berättelser i en presenterbar version gör att originalberättel-
sen i någon mening måste frångås och förändras. För denna undersökning är det
en teoretisk struktur som styr framställningens disposition. I princip bygger den
på abstraktionsprocessens dispositionsprincip, det vill säga att jag inleder med
att fokusera på nätverkens beståndsdelar och relationen mellan beståndsdelarna
(objekt, bindningar och struktur). Därpå följer en diskussion om själva nätver-
ket – vad är nätverket och hur fungerar det? Vad har nätverket för emergenta
egenskaper och vilka konkreta uttryck för dessa kan man finna i det aktuella
exemplet? I ett tredje steg relateras nätverket till sådant som finns utanför nät-
verket, och då i huvudsak plats och organisation.

Kvale särskiljer fem olika metoder för intervjuanalys (Kvale 1997:172–185):
• meningskoncentrering
• meningskategorisering
• narrativ strukturering
• meningstolkning
• ad hoc.

Meningskoncentreringen har tillämpats när jag har försökt fånga essensen i lite
längre förklaringar och resonemang. Delvis har denna metod tillämpats under
själva intervjun genom användandet av kontrollfrågor av typen ”kan man säga
att…” eller ”har jag förstått det rätt om…”, och delvis har metoden tillämpats
på intervjuutskrifterna. Även meningskategorisering har använts, och då främst
i form av markeringar och kommentarer i utskrifterna. Kommentarerna har va-
rit utformade först och främst som kategoriseringar, oftast som en kort rubrik
som relaterar intervjuutdraget till det teoretiska ramverket. Samtidigt har kom-
mentarerna ofta utvecklats till antingen meningskoncentrering eller menings-
tolkning, det vill säga ibland har jag sammanfattat och koncentrerat innehållet,
och ibland har jag utvecklat lite längre resonemang där jag har relaterat mer
explicit till olika teorier eller andra, mer generella förhållanden. Det främsta
exemplet på narrativ strukturering är fallet Haggårdens såg, där jag inleder med
att återge intervjupersonens bild av hur hans nätverk har vuxit fram och vad det
gör. Återberättandet baserar sig på intervjuutskriften, men disposition och språk
har ändrats så att resultatet blir en mer sammanhängande berättelse i skriftlig
form.

Med detta har jag redogjort för hur de bandinspelade intervjuerna har analy-
serats. Nu följer en beskrivning av tillvägagångssättet för telefonintervjuerna.
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Telefonintervjuer
Ett av de undersökta fallen, T-verkarna, skiljer sig från de andra genom att det
består av betydligt fler företagare. Medan Hyttornas Rike och Sparepartner be-
står av en handfull medlemmar samlar T-verkarna 28 företag i sitt medlemsregis-
ter. Detta förhållande ger anledning att fundera över valet av undersökningsme-
tod. Om antalet ingående företag/are är begränsat till en handfull är det ingen
stor sak att genomföra intervjuer med samtliga. Men om antalet företag istället
ligger i storleksordningen trettio bildar det en välgrundad anledning att fundera
över alternativa eller kompletterande undersökningsstrategier. Det är grunden
till att jag för T-verkarnas del valde att genomföra en halvstandardiserad telefon-
intervjuundersökning som komplement till de fem intervjuer som genomförts
med några av ledamöterna i föreningens styrelse.

Telefonintervjuerna baserar sig på en standardiserad frågemall med direkta
frågor (Kvale 1997:124). Samtliga 28 företagare ringdes upp under loppet av en
tvåveckorsperiod i slutet av augusti 2001. De som inte svarade eller inte hade tid
just för tillfället ringdes upp vid en senare tidpunkt. Samtliga företagare utom en
ställde upp. Undersökningen baserar sig alltså på uppgifter från 27 företagare.
Följande frågor ställdes:

1. Vilken eller vilka av T-verkarnas övriga medlemmar har du mest informell
kontakt med?

2. Vilka har du mest affärsmässig kontakt med?
3. Vilka företag utanför T-verkarna har du mest informell kontakt med?
4. Vilka har du mest affärsmässig kontakt med?
5. Har du mest kontakt med företag inom eller utanför T-verkarna?

a. Omsättningsmässigt
b. Kontaktmässigt

I samband med presentationen av mig själv gjorde jag respondenten uppmärk-
sam på skillnaden mellan personliga/informella relationer och affärsmässiga/eko-
nomiska relationer, och nämnde också att dessa kan sammanfalla. I flera av tele-
fonsamtalen kom samtalet in på fler och andra områden än vad som omfattas av
frågorna ovan, till exempel orsakerna till varför företaget gick med i nätverket,
varför man stannar kvar idag och hur man ser på nätverket i termer av för- och
nackdelar. Också denna information nedtecknades och kom att bilda grund för
en särskild utvikning i anslutning till analysen. Svaren på frågorna skrevs in på
dator under intervjuns gång. Därefter kodades svaren och företagen anonymisera-
des. I den fortsatta analysen tillämpades flera olika metoder vilka redovisas ut-
förligare i anslutning till analysen.

Fältstudier och övrigt material
Samtliga intervjuer genomfördes på intervjupersonens arbetsplats. Under besö-
ken genomfördes observationer av företagen och deras omgivning. Dessa obser-
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vationer har dokumenterats i anteckningsform och har främst använts som un-
derlag för fallbeskrivningarnas miljöskildringar.

Observationerna och deras dokumentation har inte varit föremål för en egen
analys, utan har mer bidragit till att fördjupa förståelsen för och kunskapen om
studieobjektet. De har förstärkt helhetsintrycket och kanske haft sin främsta för-
tjänst i att bidra till en mer adekvat förståelse av den kunskap som intervjuperso-
nen har förmedlat under intervjuerna.

Under besöken har jag samlat in en hel del material. Mestadels har det rört sig
om broschyrer om företagen och deras nätverk, men också kataloger och annan
tryckt information. Denna typ av underlag är intressant som uttryck för en slags
kollektiv självbild, men ger också konkret information som är åskådliggörande i
olika avseenden. Till denna kategori hör även företagens och nätverkens hemsi-
dor på internet. Också dessa har jag tagit del av.

I övrigt finns inte så många andra kunskapskällor att tillgå om de studerade
fallen. Viss information har hämtats från Affärsdatabasen, men den säger inte så
mycket om företagen i nätverkshänseende. I analysen av T-verkarna har jag lagt
in information från denna databas (antal anställda och omsättning), mest för att
se om det finns något samband mellan storlek och det sätt på vilket företagen
fördelar sig i nätverksstrukturen.

Då det i stort sett uteslutande rör sig om ganska små företag har information
om ägarstruktur varit ganska ointressant. Några av företagen i T-verkarna an-
gav att de ingår i större koncerner eller i konstellationer av korsvist ägande men
i dessa fall är det mer relevant att veta i vilken grad ägarstrukturen motsvaras av
en faktisk nätverksstruktur. Det senare framkommer tydligare när man ställer
frågor om personliga och ekonomiska kontakter än när man undersöker fördel-
ningen av ägarandelar. Det enda fallet där ägarstrukturen hade kunnat bli rele-
vant är för fallet Haggårdens såg. I det nätverket figurerar företaget som ägare
eller delägare i ett flertal anläggningar runtom i världen. En bild av denna struk-
tur hade kunnat fungera som en bra åskådning. Dessvärre innehöll inte Affärs-
databasen den informationen.

Det har varit svårt att få tillgång till de formaliserade nätverkens interna arbe-
te. Diskussionerna på nätverksträffarna är ofta öppna, ärliga och förutsättnings-
lösa. Närvaron av en okänd forskare skulle, enligt tillfrågade intervjupersoner,
kunna påverka eller störa diskussionsklimatet. En eller flera deltagarobservatio-
ner på nätverksträffar hade annars kunnat berika det empiriska underlaget med
en mer direkt kunskap om hur den sociala interaktionen faktiskt fungerar.

En annan möjlighet som har stött på praktiska hinder är att få följa med en av
de nätverkande företagarna på en affärsresa till Ryssland för att se hur han gör
när han ”nätar”7. Här är det inte företagaren som utgjort hindret, utan snarare
är det brist på tid och brist på resurser som har satt stopp för den planen.
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Valet av exempel
Det empiriska underlaget till den här avhandlingen består av fyra nätverk mellan
små och medelstora företag. Det första fallet, Hyttornas Rike, är ett nätverk
mellan fem (numera tre) konferensanläggningar/kursgårdar i Hällefors. Deras
nätverk är organiserat som en ekonomisk förening. Fall två, T-verkarna, är ett
nätverk mellan ett trettiotal underleverantörer inom verkstadsindustrin i Örebro-
regionen. Företagen varierar i storlek mellan 3 upp till 89 anställda och sysslar i
huvudsak med metallvaruförädling (skärande bearbetning, plåtbehandling, ytbe-
handling, gummi, plast, verktygstillverkning, värmebehandling och rullprofiler).
Också T-verkarnas nätverk är organiserat som en ekonomisk förening. Det tredje
fallet, Sparepartner, består av sju företag inom maskin- och metallvaruindustrin.
Nätverket är formellt organiserat som ett aktiebolag, Sparepartner AB, vilket ägs
av de sju medlemsföretagen tillsammans. Sparepartner och dess delägarföretag
finns i Karlskoga. Det fjärde fallet skiljer sig från de tre övriga dels genom att det
inte är organiserat alls och dels genom att det studeras utifrån ett företags-
perspektiv. Haggårdens såg AB är ett enmansföretag, och är alltså inget nätverk
i sig. Däremot är företagets ägare aktiv i något som kan kallas för nätverk. Hans
kontaktnät och produktionskedjor sträcker sig över stora delar av världen, och
om det finns något begrepp som kan fånga strukturen i verksamheten så är det
nätverk.

Sammantaget bildar dessa fyra valda fall en i mina ögon intressant helhet. Det
finns både likheter och skillnader mellan dem. Bland exemplen finns stora och
små nätverk, olika organisationsformer och olika branscher. Samtliga nätverk
består av små eller medelstora företag. De har också det gemensamt att de är
belägna i Bergslagen. Exemplen delar en artsgemenskap, men representerar ändå
en intressant bredd. De är så olika att de uppvisar avgörande skillnader, men
ändå tillräckligt lika för att kunna jämföras. Har exemplen något gemensamt i
abstrakt mening borde detta säga något om vad nätverk är och hur de fungerar
(Danermark et al. 1997:164–165).

Bergslagen har knappast gjort sig känt för sin rika förekomst av nätverk. Åt-
minstone verkar det inte så när man skall ge sig ut och leta efter dem. Under en
ganska lång inledande period hade jag bara två fall klara. Av en tillfällighet fick
jag tips om ytterligare ett fall (Haggårdens såg) som inte var organiserat, men
som enligt personen som gav tipset säkert skulle vara intressant. Det fjärde fallet
(Sparepartner) fick jag kontakt med under en konferens.

Utöver dessa fyra valda fall har det funnits fler aspiranter som valts bort av
olika anledningar. Jag skall nämna sex av dessa: Verkstad Södertörn, Kista sci-
ence park, IT-företag i Bergslagen, Möckelnföretagen, Torfolk gård och Made In
Malmö. Beskrivningen är förhållandevis utförlig, vilket kan ifrågasättas med tan-
ke på att genomgången är en genomgång av något som inte kommer att undersö-
kas. Men syftet är inte bara att visa vilka möjliga fall jag valt bort, utan också att
ge en bild av hur olika nätverk kan se ut samt att illustrera det komplexa i före-
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teelsen. Tanken är också att detta skall fungera som en exemplifierande intro-
duktion till vad nätverk kan handla om.

Verkstad Södertörn
Verkstad Södertörn är en ”nätverksmiljö” för små verkstadsföretag i Stockholms-
regionen. Huvudidén är att skapa en kritisk massa med minst 100 företag som
medlemmar. Nätverksorganisationen arbetar med att underlätta bildandet av
nätverk bland medlemsföretagen. I föreningens affärsplan sammanfattas målen i
följande formuleringar:

Nätverk Verkstad Södertörn skall:

• på affärsmässiga villkor utgöra en miljö där nätverk på Södertörn formas,
drivs och upplöses efter behov

• genom samverkan mellan medlemsföretagen erbjuda totallösningar från
idé till färdig produkt inom verkstadsindustrin

• genom samverkan ta tillvara kompetens och resurser inom gruppen för
förbättrad konkurrenskraft och lönsamhet

• genom samverkan med högskolor, forskning och andra kompetenser ska-
pa en miljö för teknisk utveckling och därigenom  förstärkt konkurrens
kraft.

Det är framförallt två skäl som talar emot Verkstad Södertörn som eget fall-
exempel i denna studie. För det första har Verkstad Södertörn, åtminstone vid en
första anblick, ganska svagt utvecklade bindningar medlemsföretagen emellan.
Nätverket eftersträvar ett stort medlemsantal, och är mest inriktat mot att skapa
ett fördelaktigt klimat för medlemmarna. För det andra består nätverket av före-
tag i samma bransch som två av de andra nätverken. Om antalet nätverk som
undersöks skall vara någorlunda begränsat, och om underlaget dessutom skall
vara diversifierat – då kan inte en majoritet av de studerade fallen vara nätverk
av småföretag inom verkstadsindustrin.

Kista
Sammantaget kan man beskriva Kista som ett område med många företag som
har en liknande inriktning. Profileringen är starkt innovationsinriktad, och när-
heten till forskning och utbildning inom IT och elektronik är av stor betydelse.
Frågan är dock om Kista är ett bra exempel på nätverk?

Jag har hittat en enda undersökning som har tittat närmare på hur relationer-
na ser ut mellan företagen i Kista.8 Den är inte helt aktuell (1991), så det är
möjligt att situationen har förändrats sedan undersökningen genomfördes. Re-
sultaten är dock entydiga:
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Det forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivs i Kista är … koncentrerat till
ett mindre antal industriföretag och forskningsinstituten i Electrum. Av inter-
vjuerna att döma är dock kontakterna och samarbetet mellan instituten och
Kistaföretagen relativt begränsade. Detta bekräftas av en undersökning av per-
sonalens kontaktmönster vid SICS, SISU och IM. … Frekvensen av kontakter
och konsultationer är givetvis hög inom respektive institut, men sjunker dras-
tiskt när det gäller kontakter inom Electrum och inom Kista, för att åter öka
markant när det gäller kontakter utanför Kistaområdet (framförallt Stockholm
men också utlandet). Forskningen inom elektronik- och dataområdet i Kista är
inte en lokalt, utan snarare en nationellt och internationellt inriktad verksam-
het.

…

Slutligen kan vi konstatera att Kista, till skillnad från Silicon Valley, Boston,
Orange County och andra kända elektronik- och datacentra, inte utmärks av en
särskilt utpräglad lokal integration inom produktionen. Kistaföretagen köper
och säljer en mycket liten del av sina varor och tjänster lokalt i Kista. Istället
framstår – knappast förvånande – Stockholm som den viktigaste inköps- och
försäljningsmarknaden för elektronik- och dataföretagen i Kista.

…

Avslutningsvis finns det mycket lite som talar för att företagen i Kista än så
länge utvecklat lokala nätverk i någon större utsträckning. Områdets image och
traditionella lokaliseringsfaktorer som högutbildad arbetskraft, nya lokaler och
bra transportläge förefaller vara viktigare orsaker till den snabba tillväxten.
Däremot är Kista en integrerad del i den dynamiska utveckling som präglar
elektronik- och dataindustrin i Stockholmsområdet som helhet. (Larsson and
Lundmark 1991:73–75)

Som exempel på lokalt nätverk torde Kista med andra ord vara ett ganska infor-
mationsfattigt val. Vad som emellertid skulle kunna vara intressant att under-
söka är de icke-platsbundna internationella nätverk som löper ut från företagen
i Kista. Troligen är det inte så att frånvaron av lokala nätverk innebär att Kista-
företagen inte är inblandade i några nätverk alls. Mer troligt är att nätverken ser
annorlunda ut – att de är transspatiala (platsoberoende). Den rikliga förekom-
sten av avdelningar för multinationella bolag ger stöd åt antagandet att kontak-
ter med aktörer utanför Kista är viktigare än kontakter inom Kista. Kommuni-
kationen mellan lokalkontoren i Kista och lokalkontor på andra platser i världen
eller med huvudkontoret, är viktigare än kommunikationen och kontakterna med
andra men geografiskt närliggande företag. Christina Garstens undersökning om
Apple utgör ett starkt stöd för denna tes (Garsten 1994).

Ett annat intressant område är att undersöka villkoren för IT-företagande i
Kista med situationen hos IT-företag i andra delar av Sverige, till exempel Berg-
slagen. I en sådan jämförelse skulle man kunna ta med arbetsmarknadssituation,
rekryteringsfrågor, lönefrågor, bostäder och lokalkostnader, men också likheter
och skillnader i nätverksstruktur. En möjlig hypotes är att IT-företag på lands-
bygden har andra förutsättningar, och inom vissa områden till och med bättre
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förutsättningar, än företag i storstäder och ”science parks”, och att en betydande
del av dessa skillnader har att göra med hur nätverken ser ut och fungerar. Dessa
möjliga öppningar ryms dessvärre inte inom ramen för detta arbete.

IT-företag i Bergslagen
Under avhandlingsarbetets gång har jag fått förmånen att besöka ett antal före-
tag i Bergslagen. Flera av dessa har vad man brukar kalla en IT-profil. Jag har
uppfattat IT-företagen i Bergslagen som intressanta i nätverkshänseende inte
främst därför att de lyckas bibehålla och utveckla nätverksförgreningar till an-
dra företag inom branschen, till exempel i Kista, utan därför att företagens nyckel-
personer ser fördelar med att driva sin verksamhet i glesbygd. Många av dessa
fördelar handlar om de sociala nätverk som nyckelpersonen i fråga är förankrad
i genom att härstamma från den region där företaget numera är verksamt.

En arbetshypotes kunde vara att företagare som härstammar från någon min-
dre ort i Bergslagen och som återvänder till orten efter att ha tillbringat några år
på annat håll har mycket gratis när det gäller exempelvis bankfrågor eller fastig-
hetsfrågor. På samma sätt verkar det som om kontakten med kommunen eller
arbetsförmedlingen fungerar smidigare om den som tar kontakten har en bak-
grund från orten. Genom att företagaren känner myndighetsföreträdare och
bankfolk på ett mer personligt plan blir det lättare att få gehör för nya idéer. De
personliga kontakterna kan också utnyttjas för att få tag på folk från orten som
vill jobba i företaget man håller på att utveckla. Den som kommer från orten har
också, kan man förmoda, lättare att se och förstå hur invånarna tänker, och
därmed också lättare att se och förstå hur man bör utforma exempelvis arbetsor-
ganisation och andra villkor som har betydelse för sannolikheten att ortsbefolk-
ningen skall intressera sig för de arbeten det nya företaget har att erbjuda.

”Nätverket” i fall som dessa skulle i så fall handla om andra saker än kontak-
ter med andra företag i den omedelbara närheten. Det är då inte affärsnätverk,
utan sociala nätverk sprungna ur förankringen på orten. Genom att IT-företaget
är socialt inbäddat via ägarens/grundarens personliga ortsanknytning får det
konsekvenser för företagets möjligheter att nå framgångar betingade av den geo-
grafiska placeringen. Att driva IT-företag långt ifrån storstäder och ”science
parks” torde alltså handla om något mer än långa avstånd till andra IT-företag
och vacker utsikt från kontorsfönstret. Placeringen är inte bara intressant sett
utifrån geografiska koordinater, utan lika mycket genom sociala. Den geografis-
ka etableringen har alltså en social dimension: den är samtidigt en social etable-
ring.

Med dessa associationer som utgångspunkt hade det varit intressant att un-
dersöka IT-företagen i Bergslagen som ett särskilt fall. Anledningen till att jag
ändå avstått ifrån detta är att de regionala faktorerna och kopplingen till ämnet
regional utveckling riskerar att ta överhanden i relation till avhandlingens hu-
vudfråga. Som undersökningsobjekt är dessa företag mycket intressanta, men de
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gör sig kanske bäst i en undersökning som ger de intressanta öppningarna mera
rättvisa. Med ramarna för denna avhandling är jag rädd att flera av dessa öpp-
ningar hade fått stå kvar som just intressanta öppningar, och mer verkat distra-
herande än berikande för den för avhandlingen relevanta undersökningen.

Möckelnföretagen9

Möckelnföretagen är en ganska löst sammanhållen förening för företag och ak-
törer i Karlskoga-Degerforsområdet, i området runt sjön Möckeln. Föreningen
hade år 2000 över 200 medlemmar aktiva inom 80 olika branscher. Att medlem-
marna är många, och att de representerar alla typer av verksamheter, från frisörer
till verkstadsföretag, förklarar till stor del föreningens heterogena karaktär. För-
eningen anordnar vissa gemensamma aktiviteter – utbildningar, studiebesök, en-
käter och liknande, och ger även ut en katalog där medlemsföretagen presenterar
sig.

Flera av företagen i de fall som ingår i avhandlingens empiriska underlag (T-
verkarna och Sparepartner) finns också med som medlemmar i Möckelnföreta-
gen, men ganska få av dessa betraktar sammanslutningen som ett nätverk. Det
uppfattas som positivt att man får en katalog över nästan alla företag i regionen,
men någon större entusiasm över Möckelnföretagens gemensamma aktiviteter
verkar inte finnas. I stort, och för att sammanfatta, verkar denna sammanslut-
ning ha ungefär samma status som Företagarna, Svenskt Näringsliv eller någon
branschförening: något man betalar medlemsavgift till men som man får ganska
litet tillbaks ifrån. Hos vissa företagare uppfattas det mest som störande när
Möckelnföretagens katalog utnyttjas av konsulter och andra som ett sätt att få
kontakt med potentiella kunder.

Företagarföreningen Möckelnföretagen kunde vara intressant att studera uti-
från flera olika frågeställningar, men den förhållandevis låga sammanhållningen
gör den inte till ett särskilt fruktbart exempel på nätverk.

Torfolk gård10

Torfolk gård är en sammanslutning av fyra små lantgårdar i mellersta Värmland
där man tillverkar KRAV-godkända produkter och odlar KRAV-godkända råva-
ror. Bland produkterna märks framförallt sylt, saft och marmelad. I konsumbu-
tikerna säljs dessa under varumärket Änglamark, men de säljs också av ICA-
handlare samt under det egna varumärket Torfolk Gård. Förutom tillverkning
ägnar man mycket tid åt konsultverksamhet. I den utåtriktade verksamheten
ingår KRAV-certifiering, SIDA-kurser, NGO-verksamhet och allmänt nätverks-
byggande. Överhuvudtaget är aktiviteten i olika nationella och internationella
miljöorganisationer mycket hög. Det var personer från Torfolk gård som en gång
startade KRAV-certifieringen som nu har blivit en etablerad och högt ansedd
miljömärkning.
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Verksamheten drivs av fyra familjer som också bor på jordbruksfastigheterna.
Fastigheterna ägs av ett gemensamt handelsbolag, och företaget är organiserat
som aktiebolag med fyra personer som delägare och fem anställda i produktio-
nen.

Delägarna har alla akademisk bakgrund från Uppsala – en är ingenjör, en
annan psykolog och en tredje har journalistutbildning. Vid mitten av 70-talet var
de alla aktiva i miljörörelsen, och började då att diskutera hur man skulle kunna
utveckla miljöfrågorna med konkreta exempel. 1977 köpte de Torfolk gård. Ing-
en av grundarna har någon anknytning till Värmland sedan tidigare, utan man
valde platsen mer utifrån öppenheten hos befolkningen och de låga fastighetspri-
serna. Sedan dess har verksamheten vuxit från det att allting drevs av de fyra
grundarna till att idag engagera fem anställda och ytterligare ett antal säsongsar-
betare. Viss produktion är utlagd på legotillverkare som representanter från går-
den själva har varit med att KRAV-godkänna.

Även om aktörerna själva är ganska sparsamma användare av termen ”nät-
verk” är det mycket tydligt vilken avgörande roll nätverksformen spelar för
möjligheten att bedriva den produktion man nu bedriver. När ideologiska mål-
sättningar om ekologisk produktion går före ekonomiska mål ställer det särskil-
da krav dels på kanaler för reproduktion av ideologin, men också på kanaler för
effektivare samverkan mellan olika producenter. Även om ekonomin inte är ett
mål i sig är ekonomisk medvetenhet en förutsättning för att verksamhetens lång-
siktiga utveckling. Här fungerar nätverken som ändamålsenliga instrument. Via
olika miljöorganisationer och samverkningsorgan, internationella kongresser och
träffar, kooperativ och öppen dialog med närsamhället skapas kontaktnät och
personliga relationer som kan komma till nytta i samordningen av produktions-
kedjor och i minimeringen av transaktionskostnader. För verksamheten på Tor-
folk gård fungerar nätverken in i miljörörelsen som näringsupptagande rötter,
och för miljörörelsen är verksamheter som den på Torfolk ett livgivande ekolo-
giskt gödsel.

Om nu denna verksamhet är så intressant – varför har jag inte med den som
ett eget fall i det empiriska underlaget till den här avhandlingen? Jag har två svar
på den frågan. Liksom det tänkbara fallet med IT-företag i Bergslagen öppnar
exemplet upp för fler intressanta frågeställningar än vad som ryms inom ramen
för den här avhandlingen. En rättvis undersökning skulle kräva ytterligare för-
djupning i miljörörelsens organisationer och historia, och det hade blivit tillräck-
ligt arbetskrävande för att påtagligt försena arbetet med att färdigställa avhand-
lingen. Det andra svaret är att jag helt enkelt stötte på fallet för sent för att hinna
göra något meningsfullt av det. Kanske kan jag återkomma till Torfolk i en sär-
skild undersökning längre fram.
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Made In Malmö11

Made In Malmö är ett företagsnätverk, organiserat som en ekonomisk förening,
med sitt huvudsakliga verksamhetsområde i Öresundsregionen. Föreningen har
en styrelse och en VD. Medlemsantalet uppgår till 140 medlemmar (maj 2000).
Ett sextiotal av dessa finns utanför Skåne, framförallt i Danmark och Tyskland.
Bland medlemmarna finns företag från många olika branscher och med många
olika inriktningar. Det kan röra sig om export, import, konsultverksamhet och
tillverkning.

Det främsta målet med nätverket är att hjälpa företag att hitta varandra. Ak-
tiviteterna består bland annat av seminarier som medlemmarna kan gå på mot
en avgift. Huvudsyftet med aktiviteterna är att förmedla kontakter. Det är van-
ligt att företagen utbyter erfarenheter när de träffas. I vissa fall har utbytet lett
till att företag samarbetar genom att lägga ut arbeten på konkurrenter vid tillfäl-
liga produktionstoppar. Medlemsföretagen ger också rabatter till varandra. Ett
uttalat syfte är också att hitta nya marknader för medlemmarna, bland annat
genom att VD:n försöker etablera kontakter till Polen i syfte att förmedla legoar-
beten inom tillverkningsområdet.

Made in Malmö följer också vissa politiska riktlinjer. Med Malmö Stad som
medfinansiär fungerar nätverket som en del i regionalpolitiken. Härigenom har
miljöfrågor och integrationsfrågor lyfts upp på dagordningen. Nätverket för-
medlar information genom en tidning och en hemsida på internet.

De flesta aktiviteterna i nätverket samordnas och organiseras av VD:n. Han
intar en slags servicefunktion gentemot medlemmarna. Det var också VD:n som
startade nätverket i början av 90-talet. Detta gör att Made In Malmö hade kun-
nat fungera som ett intressant exempel i relation till avhandlingens övriga fall.
Till skillnad från de valda fallen har detta nätverk en klar arbetsdelning mellan
medlemmar och ledning. Organiseringen av de gemensamma aktiviteterna sköts
här av en utomstående person, någon som egentligen inte deltar i aktiviteterna. I
alla andra nämnda fall byggs nätverken och utvecklas av medlemmarna/aktörer-
na.

Å andra sidan gör denna skillnad att fallet blir problematiskt som studieob-
jekt i relation till avhandlingens frågeställningar. Om Made in Malmö inte är ett
nätverk i emergent mening – hur kan i så fall en närmare studie av detta exempel
bidra med kunskaper om vad nätverk är och hur de fungerar? Möjligen som
något att kontrastera mot, men i så fall finns det andra och mer näraliggande
exempel att jämföra med. Detta och det faktum att Skåne inte ligger i Bergslagen
uppfattar jag som tillräcklig grund för att istället koncentrera undersökningen
på andra exempel.

Övrigt underlag
När man arbetar med en avhandling är det inte alltid lätt att avgöra vad av allt
man kan forska om som äger direkt relevans för den slutliga framställningen. En
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hel del tid går åt till att testa olika uppslag, finnas ute på fältet och att hålla sig
uppdaterad med vad andra håller på med inom näraliggande fält. Detta att göra
andra saker än att sitta och läsa kan i och för sig ses som självklart när man
skriver om något som kan studeras, men jag har ändå valt att redovisa några av
de ”övriga aktiviteter” som har fungerat berikande för forskningsprocessen.

Studiebesök
Under avhandlingsarbetet har jag genomfört studiebesök på olika företag. Sam-
manlagt har sex dagar avsatts för studiebesök, och tio företag har besökts. Av
dessa är fyra stycken så kallade call centres. Övriga företag är två stålverk, ett
ekologiskt jordbruk (Torfolk gård) ett IT-företag samt Almi företagspartner i
Örebro. Samtliga besökta företag ligger i Bergslagen i Örebro och Värmlands
län. Studiebesöken har i varierande grad gett möjlighet att genomföra intervjuer
med nyckelpersoner på de besökta företagen. Dessa har inte spelats in på band,
utan antecknats direkt in på en så kallad handdator.12

Konferenser och seminarier
Jag har även besökt en rad konferenser och seminarier med anknytning till av-
handlingens ämnesområde. Dessa är:

Konferens/arrangör Datum Plats Dokumentation

Social Ekonomi 14–15 oktober 1998 Växjö Konferensanteckningar, 34 sid.

På spaning efter det nya 17 maj 2000 Stockholm Konferensanteckningar, 17 sid.

arbetslivet, Arbetslivsinstitutet 30 maj 2000 Karlskoga Seminarieanteckningar, 4 sid.
Ingenmansland eller förtätat
kraftfält, Forskarstation Bergslagen

Entreprenörskapets dynamik 7–8 december 2000 Växjö Konferensanteckningar, 13 sid.
och regionala förankring,
Växjö Universitet

Se.bergslagen.kom, Forskar- 17–18 januari 2001 Stockholm Konferensanteckningar, 13 sid.
station Bergslagen

Informationsmöte om 5 mars 2001 Örebro Mötesanteckningar, 6 sid.
nya mål 3

Lärprocesser i företag, ApeL 6 april 2001 Grythyttan Seminarieanteckningar, 5 sid.

Ideellt engagemang folk- 11 maj 2001 Örebro Seminarieanteckningar, 8 sid.
bildning tillväxt och demokrati
(med Robert D. Putnam)

En del konferenstid har också använts till samtal och informella intervjuer med
olika företagare och nätverkare. Med informella intervjuer menas här intervju-
liknande situationer utan samtidig dokumentation, men där dokumentationen
har gjorts i efterhand.
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Metateoretiska utgångspunkter
Det kan verka avlägset att komma in på en metateoretisk genomgång i en av-
handling som handlar om något så konkret som nätverk. Men denna del handlar
om något mer än att ta ställning för en viss metateoretisk ståndpunkt. Genom-
gången har stor betydelse för möjligheten att besvara avhandlingens grund-
läggande frågeställningar. Frågan vad nätverk är förutsätter exempelvis att man
har klart för sig hur en definition av begreppet/fenomenet kan se ut. Handlar det
om att räkna upp ett antal empiriska kännetecken? Eller är det intervjupersoner-
na som bestämmer vad nätverk är? Är nätverk någonting överhuvudtaget?

Avsnittet som nu följer fyller flera funktioner. Det skall redogöra för grunden
i det teoretiska ramverk som kommer att klargöra relationen mellan de olika
begrepp som förekommer inom nätverksforskningen. Redogörelsen för utgångs-
punkterna bidrar också till att nyansera och berika förståelsen av nätverk i bety-
delsen nätverk som verkligt objekt. Den trenivåindelade nätverksanalysen, till
exempel, är en konsekvens av ett metateoretiskt ställningstagande för nivåonto-
login. Ett tredje syfte med genomgången är att redogöra för några övergripande
metodologiska principer som tillämpas genom hela undersökningen.

Jag inleder med att gå igenom ontologiska grundantaganden. Därefter tar jag
upp epistemologiska frågor. Avsnittet avslutas med en genomgång av metodolo-
giska strategier.

Ontologi: 3 Domäner

Underliggande strukturer och kausala mekanismer är begrepp som fångar aspek-
ter av verkligheten som inte alltid är tillgängliga för omedelbar observation. De
är transfaktiska (Bhaskar 1997:51), eller transperceptuella (Bunge 1979:201),
det vill säga oberoende av empiriska regelbundenheter. Denna utgångspunkt fin-
ner stöd i vad man kan kalla ”meningen med experimentet”.

Vad experimentet gör är att skapa händelser eller sensationer som uppträder
med viss regelbundenhet i förhållande till en utlösande orsak. Men händelserna
som iscensätts är något annat än den mekanism eller de mekanismer som produ-
cerat dem. Det som skapas i experimentsituationen är villkor och förutsättningar
för enskilda mekanismer att ta sig empiriska uttryck utan inverkan av andra
mekanismer. Man skapar en situation, förutsättningar för att något skall hända,
och aktiverar mekanismerna som skall studeras med hjälp av en utlösande orsak.
Syftet är att göra det möjligt att få kunskap om dessa enskilda mekanismer. Till-
vägagångssättet är idealiskt om man vill kontrollera att man gör riktiga abstrak-
tioner; alltså om abstraktionerna fångar verkliga kategorier (rational abstrac-
tions) eller om modellerna inte har någon verklig motsvarighet (chaotic concep-
tions) (Sayer 1992:138–139).

Mekanismerna eller kausallagarna existerar oberoende av och utanför experi-
mentet. Detta är en grundläggande förutsättning för att experimentet skall vara
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meningsfullt. Om det man vill producera kunskap om endast finns i själva expe-
rimentsituationen och ingen annanstans kommer kunskapen bli oanvändbar och
omöjlig att applicera på vare sig naturen eller samhället. Det som händer är
ontologiskt skilt från det som fått det att hända. Av den anledningen måste man
göra en ontologisk distinktion mellan de händelser som aktiveras i experimentet
och de mekanismer som förbinder den utlösande orsaken med händelserna. Det
primära forskningsobjektet är alltså inte sensationerna eller regelbundenheterna,
utan mekanismerna som producerat dem. Nätverket är inte samma sak som dess
egenskaper. Det finns en ontologisk klyfta mellan vad nätverket är och vad nät-
verket gör. Samma klyfta går mellan vad nätverket gör och vad nätverket kan
göra.

Händelser kan förstärka eller släcka ut varandra så att de antingen inte ger
något empiriskt utslag eller ger ett sådant utslag som kan verka missvisande i
förhållande till de mekanismer som producerat det. I denna mening föreligger
ännu en ontologisk distinktion – mellan vad som händer och de empiriska utfall
som blir resultatet av händelserna. Ett nätverk kan existera och ha en rad egen-
skaper aktiverade, men om det i samma situation finns motverkande mekanis-
mer kanske nätverkets egenskaper förblir dolda. Om nätverket tenderar att ut-
veckla personliga relationer kan organisatoriska strukturer motverka dessa. Om
det gäller myndighetsutövande kan det vara bra om en organisation sätter grän-
ser för nätverk, annars finns risken att det utvecklas godtycke och svågerpolitik.
I den meningen behövs motverkande mekanismer, och där fyller organisationen
en viktig roll. Om det rör sig om ett företagarnätverk kan ett alltför organiserat
samarbete hindra utvecklingen av flexibilitet och tillit. Bägge exemplen illustre-
rar hur tendenser som genereras av nätverket motverkas av en extern struktur. I
förlängningen kan den motverkande kraften utvecklas från att hindra nätverkets
aktiverade egenskaper att ge utfall till att hindra själva nätverket från att existe-
ra.

Roy Bhaskar illustrerar förhållandet mellan de tre ovan beskrivna ontologiska
kategorierna på följande sätt:

figur 2: Verklighetens domäner

Det verkligas domän Det faktiskas domän Det empiriskas domän

Mekanismer 3

Händelser 3 3

Erfarenheter 3 3 3

Källa: Bhaskar 1997:13 (min översättning)
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Illustrationen skiljer mellan det verkligas, det faktiskas och det empiriskas do-
män. Det empiriskas domän innefattar endast erfarenheter. Det faktiskas domän
inbegriper händelser som inte nödvändigtvis tar sig empiriska uttryck. Det
verkligas domän innefattar förutom erfarenheter och händelser även mekanis-
mer. De underliggande mekanismerna uppfattas som relativt autonoma och obe-
roende av enskilda människor. De existerar oberoende av betraktaren: de har en
reell existens. Sociala mekanismer skiljer sig från ”natur”-mekanismer genom
att de har kortare beständighet samt genom att vara beroende av mänsklig hand-
ling för sin reproduktion.13

Den ontologiska distinktionen mellan domänerna är en förutsättning för att
vetenskapen skall vara möjlig, och uttrycker nödvändigheten av att betrakta la-
gar som tendenser eller egenskaper för vilka empiriska regelbundenheter varken
är nödvändiga eller tillräckliga. Det kan med andra ord finnas lagar eller tenden-
ser som aldrig blir aktiverade och som därför aldrig kan bli en del av de veten-
skaper som begränsar sig till empirins eller händelsernas domäner. Upptäckter av
nya lagar innebär alltså inte att lagarna inte fanns innan de upptäcktes, utan att
de 1) existerade men inte var aktiverade, 2) existerade och var aktiverade, men
motverkades av andra mekanismer eller 3) existerade, var aktiverade och gav
utslag i den empiriska verkligheten men inte var föremål vetenskapligt intresse,
eller av andra anledningar inte registrerade (Bhaskar 1997:184).14 Eller kort ut-
tryckt: att en struktur finns behöver inte betyda att den är aktiverad, och att den
är aktiverad behöver inte betyda att den syns. Det är detta som menas med att
den är transfaktisk.

För studiet av nätverk får denna utgångspunkt vissa avgörande konsekvenser.
Om nätverk är en social entitet har det en uppsättning egenskaper och tendenser.
Dessa förmågor är en del av vad nätverket är: nätverk är en social entitet med en
bestämd uppsättning egenskaper och potentialiteter. Vad nätverket kan göra är
med andra ord en del av vad nätverket är. Detta innebär att avhandlingens över-
gripande frågeställningar hänger ihop. Vad nätverk är har mycket att göra med
hur nätverk fungerar. Nätverk är en social entitet som fungerar som ett nätverk.
En social entitet som fungerar som något annat är inte ett nätverk.

Satt i ett konkret socialt sammanhang aktiverar nätverket vissa egenskaper
och andra egenskaper triggas av kontexten. Summan av dessa egenskaper utövar
ett kausalt tryck på omgivningen. Denna omgivning kan i sin tur motverka eller
förstärka vissa av egenskaperna. De som motverkas ger svagare eller inget utfall,
och de som förstärks kan ta sig annorlunda och nya uttryck.

Det som studeras i den sociala verkligheten – det kan vara en händelse eller en
serie av händelser – är resultatet av många olika sociala entiteters många olika
egenskaper. Givet detta förhållande är risken stor att sammanhanget innehåller
så många aktiverade egenskaper att det blir svårt att identifiera vilka som är
genererade av nätverket och vilka som är genererade av något annat. Således
ligger det en poäng i att för nätverksstudiens skull hitta sådana händelser och
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exempel som dels aktiverar viktiga nätverksegenskaper och dels synliggör dessa
så att de blir forskningsbara. Fallstudierna i den här avhandlingen bygger på
antagandet att nätverk av producerande småföretag är sådana exempel.

Ontologi: Nivåer

Ett annat grundantagande om verklighetens karaktär utgår ifrån att verkligheten
är nivåindelad. En viktig poäng med detta betraktelsesätt är att reduktionistiska
ansatser blir överflödiga. Strukturer finns på alla verklighetens nivåer, liksom
agenter och orsaker. Händelser på mikronivå (eller interpersonell nivå) kan ha
aktiverats av tidigare händelser på samma nivå eller av tidigare händelser på
någon annan nivå. De kan också ha genererats av inneboende utvecklingsten-
denser i interpersonella eller andra strukturer. På varje nivå av verkligheten finns
det alltså strukturer och mekanismer med kausala egenskaper. Dessa strukturer
kan inte reduceras till och förklaras i termer av underliggande eller överliggande
strukturer, utan de har en existens i sig. De är irreducerbara. (Bhaskar 1997;
Brante 1997; Danermark et al. 1997)

Om nätverk är en reell social entitet är det rimligt att anta att den finns på en
bestämd nivå av verkligheten. Det är också rimligt att anta att nätverket i denna
betydelse kan orsaka händelser på både sin egen ontologiska nivå som på andra
ontologiska nivåer. Nätverk kan påverka eller påverkas av andra nätverk, andra
sociala entiteter på samma ontologiska nivå (till exempel organisationer) och/
eller andra sociala entiteter på andra nivåer (till exempel individer eller globala
strukturer).

Nivåontologin bildar utgångspunkt i den trenivåindelade analysmodell som
används genomgående i avhandlingen. Nivåerna i modellen utgörs av 1) nätver-
kets beståndsdelar, 2) nätverket som emergent struktur och 3) nätverket i rela-
tion till sådant som inte är nätverk.
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Epistemologi: Olika typer av forskning

Med denna ontologiska ansats som grund har Andrew Sayer15 (Sayer 1992:237)
tagit fram en karta som visar upp epistemologiska skillnader mellan olika sätt att
producera kunskap.

figur 3: Types of research

Källa: Sayer 1992:237

Modellen illustrerar olika typer av forskning. Olika sorters forskning intresserar
sig för olika aspekter av verkligheten. Konkret eller intensiv forskning (concrete
research) fokuserar på faktiska händelser och objekt som resultat av en rad olika
bestämningar. Det handlar då om en djupare och bredare undersökning av en
mindre del av verkligheten. Till denna strategi hör exempelvis fallstudier och
etnografiska studier. Abstrakt teoretisk forskning (abstract research) ägnar sig åt
de sociala objektens möjliga sätt att fungera. De konkreta händelserna betraktas
i detta perspektiv enbart som möjliga utfall (Sayer 1992:236). Det är på denna
nivå som de stora teoretiska diskussionerna förs. Den extensiva forskningen
(generalization) undersöker den kvantifierbara förekomsten av mätbara data.
Denna ansats grundar sig ofta på stora, statistiska material. Surveystudier och
variabelanalys är exempel på tillämpningar av denna ansats. Den fjärde typen,
syntetisering (synthesis), strävar efter att förklara stora delar av hela system ge-
nom att kombinera olika typer av forskning samt genom att ta del av olika typer
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av forskningsresultat. Idag är det ganska få som jobbar på detta sätt, men de
flesta av sociologins klassiker hade denna ansats (Adam Smith, Karl Marx, Emile
Durkheim, Max Weber m.fl.).

Inom nätverksforskningen finns samtliga strategier representerade. Nätverks-
analysen har en extensiv design, och baserar sig på direkt eller indirekt kvantifi-
erbara variabler. Trots vissa förbehåll handlar detta metodologiska angreppssätt
om olika modeller för analys av empiriskt manifesterade fenomen. Vare sig det
rör sig om en grafisk modell av ett nätverk eller en matris måste de beskrivna
kopplingarna ha direkta empiriska motsvarigheter. Den teoretiska modellen är
för nätverksanalysen en återspegling av empiriska regelbundenheter.16

Den här avhandlingen har en intensiv design. Intresset riktas mot vad nätverk
är och hur de fungerar. De empiriska uttrycken betraktas som unika manifesta-
tionsformer och utgör successiva konkretioner eller utfall av nätverkets sätt att
fungera. Därför är det inte de empiriska regelbundenheterna som är intressanta,
utan kopplingen mellan empiriska utfall och de underliggande strukturer som
genererat dem.

Modellen skiljer ut tre abstraktionsnivåer: strukturer, mekanismer och hän-
delser. För relationen mellan mekanismerna och händelserna gäller att samma
mekanism kan generera olika händelser. Flera mekanismer kan tillsammans ge-
nerera en unik händelse. Händelsen har i så fall flera olika orsaker.

I kausalt hänseende kan mekanismer aktiveras på två olika sätt. Antingen
genom att strukturernas egna inneboende tendenser genererar vissa mekanismer
eller genom att tidigare händelser, aktörer eller förhållanden aktiverar mekanis-
men.17 Orsaken till en viss händelse kan antingen ligga immanent i en struktur
eller vara resultatet av en annan tidigare händelse.

Om detta antas gälla också för nätverk innebär det att nätverket har vissa
inneboende tendenser som hela tiden strävar efter att ta sig konkreta uttryck,
och att så också sker så länge tendenserna inte motverkas. Nätverket har också
en uppsättning potentialiteter som kan aktiveras under vissa förutsättningar.

Förklaringar
Utifrån detta perspektiv handlar förklaring om att beskriva vilka strukturer som
genom vilka mekanismer har genererat händelsen som skall förklaras. Mario
Bunge (1996) menar att förklaringen kan ha två olika sorters objekt. Antingen
förklarar man en ”sak” (a thing), eller så förklarar man ett faktum. Att förklara
en sak är att visa hur den fungerar, och att förklara ett faktum är att visa hur det
blev till.

To explain a thing … is to show how it works, and to explain a fact is to show
how it came to be. (Bunge 1996:137)

Givet exemplen ovan kan det också vara möjligt att förklara ett faktum genom
att hänvisa till hur en sak fungerar. Det faktum att företag hela tiden blir större
och färre kan förklaras med hänvisning till kapitalismens sätt att fungera.
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Kapitalismen är då en ”sak” som fungerar på ett visst sätt, och detta sätt att
fungera genererar ett visst observerbart faktum, i det här fallet fusioner och de-
ras resultat.

Den här avhandlingens syfte baserar sig på den senare förklaringstypen. Syftet
är att förklara hur en viss ”sak” fungerar, nämligen nätverk. Om det behövs
någon närmare motivering till valet av syfte tycker jag att Bunge, återigen, ger en
mycket bra sådan:

As soon as we study systems, from atoms to nations, we experience the need to
know how they work. We seldom remain satisfied with descriptions such as
black boxes or block diagrams, no matter how accurate they may be. We want
explanation, either because we want rational understanding – not some vague
intuition or metaphor, let alone a story – or because we wish to tamper with the
thing in question. (Bunge 1996:137–138)

Generalitet
Sociala strukturer är något annat än empiriska regelbundenheter. Strukturer sit-
ter djupt, och de är transfaktiska. Detta innebär att det generella inte har att göra
med hur världen ter sig på en viss plats vid en viss tidpunkt, utan istället om hur
saker och ting fungerar. Eller som Bhaskar uttrycker det:

Scientifically significant generality does not lie in the face of the world, but in
the hidden essences of things. (Bhaskar 1997:227)

Generell kunskap är kunskap om hur saker och ting fungerar och skulle fungera
om inget hindrade dem. Generaliteten åsyftar alltså tingens essens, inte deras
agerande i en specifik situation. Samma sak kan hända av en rad olika orsaker.
Samma mekanism kan ge olika utfall i olika situationer. Det beständiga ligger i
tingens essens, inte i det konkreta utfallet. Därför hamnar generaliteten på en
hög abstraktionsnivå.

Som princip får denna syn direkta konsekvenser för svaret på frågan ”vad är
nätverk”. Det generella i nätverket kan inte beskrivas som en regelbundenhet,
eller ens ett vanligt förekommande empiriskt kännetecken. Det generella är nät-
verkets egenskap att generera kännetecknet, inte kännetecknet i sig.

Metodologi: Abstraktion

Abstraktion är ett analysinstrument som handlar om att skilja ut det som är
väsentligt från det tillfälliga eller oväsentliga. För denna process anger inte be-
greppet några entydiga riktlinjer, utan tankearbetet och forskningen överlåts åt
den som abstraherar. Det är inget kontroversiellt i detta, eftersom samhällsforsk-
ning annars skulle vara en enkel sak, vilket forskningspraktiken ständigt talar
emot (Sweezy 1970:24).

Det ”väsentliga”, det som abstraktionen syftar till att skilja från det ”oväsent-
liga”,18 är de händelser som kan kopplas till mekanismer och lagar som i det
undersökta fallet är aktiverade och eventuellt också manifesterade i den empiris-
ka verkligheten (Bhaskar 1997:46–47). Jag skriver ”eventuellt”, eftersom akti-
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verade mekanismer kan motverkas av andra aktiverande mekanismer och däri-
genom vara verksamma utan att för den skull ge utslag i empirins domän.

Abstraktionsnivåer handlar inte om i vilken grad det som analyseras har di-
rekt anknytning till den empiriska verkligheten. En analys på hög abstraktions-
nivå kan ha en synnerligen direkt anknytning till erfarenheten, på samma sätt
som en mer sammansatt abstraktion, alltså en abstraktion på en lägre analysni-
vå, kan ha färre empiriska anknytningar.19 Graden av abstraktion har inte att
göra med graden av empiriska kopplingar, utan med antalet aspekter av verklig-
heten som tas med i analysen. På den högre abstraktionsnivån begränsar man sig
till få men betydelsefulla aspekter av verkligheten, för att på de lägre nivåerna
föra in fler och fler aspekter och öka abstraktionens sammansättning. Eller för
att tala med Marx:

The concrete is concrete because it is the concentration of many determinations,
hence unity of the diverse. It appears in the process of thinking, therefore, as a
process of concentration, as a result, not as a point of departure, even though it
is the point of departure in reality and hence also the point of departure for
observation [Anschauung] and conception. (Marx 1973:101)

Men detta ”konkreta” skall alltså inte förväxlas med det ”empiriska”.

Thus, if we were to begin with the population, this would be a chaotic conception
[Vorstellung] of the whole, and I would then, by means of further determina-
tion, move analytically towards even more simple concepts [Begriff], from the
imagined concrete towards even thinner abstractions until I had arrived at the
simplest determinations. From there the journey would have to be retraced until
I had finally arrived at the population again, but this time not as the chaotic
conception of a whole, but as a rich totality of many determinations and
relations. (Marx 1973:100, min kursivering)

Abstraktionsprocessens första steg består i att finna de mest grundläggande ele-
menten och deras inneboende egenskaper; deras sätt att fungera. Därefter åter-
står vägen tillbaks till det konkreta, abstraktionsprocessens andra steg. Proces-
sen rör sig i två riktningar. Först från det (skenbart) konkreta (empiriska) till det
abstrakta, i syfte att skilja ut det nödvändiga från det tillfälliga (eller det väsent-
liga från det oväsentliga). Därefter konkretiseras abstraktionen steg för steg tills
cirkeln är sluten, men den här gången ”as a rich totality of many determinations
and relations” (ibid.).

Abstraktionen isolerar en bestämd aspekt av något och frigör den från tids-
mässiga och rumsliga villkor. I den meningen är abstraktionen en slags analys.
Att analysera innebär att plocka isär något i sina beståndsdelar. Abstraktionen
gör detta, men tar bara hänsyn till de väsentliga beståndsdelar som inte har någ-
ra tidsmässiga eller rumsliga bestämningar, alltså abstrakta beståndsdelar.

Avhandlingens första frågeställning, ”vad är nätverk”, besvaras genom att
hitta nätverkets abstrakta beståndsdelar. Den andra frågeställningen, ”hur fung-
erar nätverk”, besvaras genom att undersöka och närmare beskriva relationen
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mellan dessa beståndsdelar, eller närmare bestämt funktionssättet hos det system
som beståndsdelarna bildar när de sätts ihop igen.

Det abstrakta är abstrakt då det innehåller ett litet antal, eller enstaka ”vari-
abler” eller begrepp. Då fler variabler, begrepp eller objekt sätts i relation till
varandra, alltså med en rikare totalitet av bestämningar, blir bilden också mer
konkret. Konkretionen är begränsad och mindre allmängiltig, eftersom den blir
mer specificerad i tid och rum.20

Rörelsen mellan konkret och abstrakt är en rörelse mellan abstraktionsnivåer.
Abstraktionsnivåer är något annat än ontologiska nivåer. Det händer ibland att
rörelsen uppåt i abstraktionerna förväxlas med rörelsen till underliggande onto-
logiska nivåer. Om detta uppfattas som en förklaringsmodell riskerar man att
försätta sig i ett fritt fall nedåt genom alla underliggande och konstituerande
nivåer, eller som Andrew Collier uttrycker det:

… the newly discovered mechanism always lies open to a further explanation in
terms of a deeper stratum in the next stage of scientific discovery. We never
reach rock-bottom – so the prejudice that only rock-bottom explanations are
real ones would leave us for ever without real explanations. (Collier 1994:110)

För nätverksteorins del kan det handla om att fastna i resonemang om individer,
relationer eller mönster av relationer, som om egenskaperna hos dessa kompo-
nenter i slutänden förklarar nätverkets funktion och beteende. Den rimliga ut-
gångspunkten i den sortens fall är att komponenterna förvisso kan påverka nät-
verkets utseende och beteende, men att de inte behöver göra det. Omständighe-
terna i nätverkets konkreta kontext har lika stor betydelse.

På ett liknande sätt kan det uppstå sammanblandning mellan begreppen ab-
strakt och konkret i meningen att det konkreta är empiriskt och det abstrakta
teoretiskt. Men vad som är konkret har inte så mycket att göra med om det går
att ta på eller inte, utan snarare med i vilken grad abstrakta begrepp har satts i
relation till varandra och därmed kan relateras till en faktisk händelse. I abstrak-
tionsprocessens resultat ligger en teoretisk konkretion: en teoretisk beskrivning
av en faktisk situation. Denna teoretiska beskrivning är konkret emedan den
relaterar flera abstrakta bestämningar till varandra. På motsvarande sätt kan ett
empiriskt fenomen vara mer näraliggande en teoretisk abstraktion om det isole-
ras genom experiment och därmed lättare låter sig förknippas med en enskild
mekanism. Även om man kan se och ta på resultatet (lite beroende på typen av
experiment), är resultatet ”utdraget” ur ett större sammanhang. Den isolerade
händelsen är manifestationsformen för en isolerad mekanism, och med det är
den också abstrakt, lösryckt från sitt sammanhang.

En empiriskt fastställd länk mellan två positioner i ett nätverk är ett exempel
på en konkret abstraktion. Länken är blott en del av nätverket, alltså en abstrak-
tion. Vissa nätverksteorier, som till exempel nätverksanalysen, går ut på att byg-
ga teoretiska aggregat av denna slags komponenter. Resultaten kan ta sig impo-
nerande uttryck för den som fascineras av suggestiva modeller. Detta slag av
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modeller är teoretiska kartor över empiriska regelbundenheter, men lämnar egent-
ligen inte empirins domän. Tvärtom blir de mer empiriska ju mer teoretiska de
blir. En länk är abstrakt och empirisk. En illustration av hundratals länkar i ett
nätverk av hundra individer är mindre abstrakt men lika empirisk. Först när
abstraktionen, empirisk eller inte, utvecklas till en teori om relationen mellan de
enskilda delarnas inbördes relationer och den totala nätverksstrukturens emer-
genta egenskaper, först då kan man börja tala om vad själva nätverket är för
något.

Martin Lind - 3 Korr 02-08-16, 13.2151



52

Martin Lind - 3 Korr 02-08-16, 13.2152



53

Kapitel 3

Nätverksbegreppet

Begreppet nätverk används i flera olika sammanhang och har en rad olika inne-
börder. Med informationsteknologins utveckling har begreppets tekniska inne-
börd etablerats och blivit en viktig associationskälla. Lokala datornätverk och
internet är väl de främsta exemplen på tekniska nätverkskonstellationer. Nät-
verksterapi är en psykologisk tillämpning, medan nätverksanalysen har tilläm-
pats såväl inom företagsekonomin som antropologin.21

Under 90-talet har begreppet också blivit något av ett modeord i organisato-
riska sammanhang, mycket på grund av EU:s programsatsningar med nätverk
som uttalad utvecklingsstrategi. EU-programmet Växtkraft Mål 4 beräknas un-
der sin programtid ha betalat ut 3 miljarder i bidrag till cirka 30.000 projekt,
främst i små och medelstora företag (Utbult 2000:20). Till detta belopp kommer
ytterligare 2–3 miljarder som företagen själva har satsat. Totalt har Sverige un-
der programperioden 1995–2000 tilldelats ca 13 miljarder kronor i struktur-
fondsmedel (Utredningen om de geografiskt avgränsade strukturfondsprogram-
men 1999:22). Utöver detta tillkommer en offentlig medfinansiering på ca 16
miljarder kr.

Forskarsamhället ger flera olika svar på vad nätverksbegreppet står för. Ib-
land definieras nätverk som en metod, ibland som ett perspektiv och ibland som
ett fenomen. Man kan säga att begreppet har vetenskapsdisciplinära motsvarig-
heter såväl på metodologins som på epistemologins och ontologins domän. Nät-
verksanalysen, till exempel, är utpräglat metodologisk. De som argumenterar
för nätverksperspektivet rör sig på epistemologins område och de som undersö-
ker själva nätverksföreteelsen för i huvudsak empiriskt grundade resonemang
om verkliga nätverk. Ofta blandas dessa diskussioner eller förs parallellt så att
det blir svårt att få någon klar bild av vad begreppet egentligen åsyftar.

Syftet med detta kapitel är att i olika nätverksbegrepp söka svar på frågorna
”vad är nätverk” och ”hur fungerar nätverk”. Alltså: vad säger nätverksforsk-
ningen om vad nätverk är och hur de fungerar? Svaren utvinns genom att studera
fyra olika sätt att uppfatta nätverk. Jag har valt ut ett antal texter som jag tycker
ger viktiga bidrag till förståelsen av nätverksbegreppets innebörd. Med dessa
som utgångspunkt söker jag nå fram till en teoretiskt grundad förförståelse om
vad nätverk är och hur de fungerar. Varje nätverksbegrepp fokuserar på och
betonar vissa aspekter och bortser ifrån andra. De olika begreppsinnebörderna
ger i viss utsträckning motstridiga svar, men de är också komplementära. Till-
sammans ger de olika begreppen en rikare och mer mångfacetterad bild av nät-
verket än vad varje nätverksbegrepp kan åstadkomma enskilt.
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Kapitlet introduceras med en kort orientering om den årsvisa förändringen av
nätverkstermens kvantitativa förekomst i dagspress och artikeldatabaser under
det senaste decenniet. Detta för att svara på frågorna om nätverksbegreppets
förekomst har ökat på senare tid och om nätverksforskningen är outvecklad.
Efter detta går jag igenom några vanligt förekommande nätverksbegrepp och
deras innebörder och användningsområden. Därpå följer en mer specificerad
beskrivning av fyra olika nätverksinnebörder: nätverk som perspektiv, nätverk
som fenomen, nätverk som forskningsmetod och nätverk som utvecklingsmetod.
Ur varje betydelse summeras sedan vad just den betydelsen säger om vad nätverk
är och hur de fungerar. Dessa summeringar bildar sedan grund för ett mer ut-
vecklat resonemang kring nätverkets abstrakta egenskaper. Genomgången följer
en trenivåindelad disposition som börjar i nivå med nätverkets beståndsdelar
(1). Därefter flyttas fokus till själva nätverket, och handlar då om nätverkets
emergenta egenskaper (2). Kapitlet avslutas med två diskussioner som sätter nät-
verk i relation till något annat (3). Den första handlar om relationen mellan
nätverk och plats och den andra om relationen mellan nätverk och organisatio-
ner.
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Fyra nätverksbegrepp om nätverk
Nätverksforskningen

Beträder nätverksforskaren ny mark? Är nätverksforskningen outvecklad? Rå-
der det brist på forskning med nätverksanknytning? I en mening tyckte jag att
det kändes så när jag först började intressera mig för detta fält. Alla tycktes
fascinerade av detta till synes nya och spännande begrepp, och knappast någon
kunde presentera en klar bild av vad det egentligen stod för.

Hur tar man reda på om nätverk är något nytt eller om nätverksforskningen
är outvecklad? En ganska enkel metod är att söka i artikeldatabaser och räkna
antalet träffar. Denna strategi genererar inte något uttömmande svar på frågan,
men ger i alla fall en fingervisning om i vilken grad begreppet används inom
befintlig forskning. Om antalet träffar delas upp årsvis över en längre tidsperiod
går det dessutom att få en bild av i vilken grad förekomsten har förändrats över
tid.

Det finns några allvarliga brister med denna strategi. En stor sådan är att
digitaliserade artikeldatabaser inte går särskilt långt tillbaka i tiden. Tidsper-
spektivet blir härigenom mycket kort. En annan brist är att innehållet förändras
över tid. Fler tidskrifter fylls på efterhand vilket gör att den totala massan av
artiklar, liksom bredden, ökar år efter år. Om antalet artiklar med anknytning till
nätverk ökar kan det bero på att det totala antalet artiklar ökar. Det absoluta
talet träffar på sökordet ”network” säger ingenting om en eventuell ökning om
det inte relateras till det totala antalet artiklar i databasen. En tredje brist är att
sökningen, beroende på hur den är genomförd, riskerar att indikera träffar på
artiklar som har ganska långsökt anknytning till nätverk.

Trots dessa brister har jag ändå gjort en enkel kvantitativ kartläggning av
antalet träffar i några stora artikeldatabaser. Jag har använt det mycket trubbiga
sökordet ”network” och räknat antalet träffar år för år så långt tillbaks som
databasen tillåter. För varje år, och där uppgift funnits, har jag också registrerat
det totala antalet artiklar i databasen för just det året. Sammanställningen visar
den årliga förekomsten av tre saker: 1) mängden artiklar som av sökprogrammet
förknippats med sökordet ”network”, alltså antalet träffar per år, 2) det totala
antalet artiklar i databasen och 3) den procentuella andelen nätverksartiklar.
Nedan följer en sammanställning av resultatet:
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tabell 1: Kvantitativ förekomst av träffar i artikeldatabaser på sökordet
”nätverk”
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Av materialet drar jag följande slutsatser:

1. Det råder ingen brist på forskning med anknytning till nätverk.

2. Den kvantitativa förekomsten av nätverksforskning har ökat under 90-talet.

3. Den största artikeldatabasen (Ebsco, 3000 tidskrifter) visar upp en fyrdubbling
av andelen träffar under 90-talet. Idag ger nästan hälften av alla artiklar i
databasen träff på sökordet ”network”.

4. Ökningen är dubbelt så stor i dagstidningarna som i de vetenskapliga publi-
kationerna. Under 90-talet har förekomsten av nätverksbegreppet i dagstid-
ningarna åttadubblats, medan den i de flesta andra databaserna visar upp en
fyrdubbling. Inom statistisk metodforskning har den under samma tidsperiod
tredubblats.

5. Den artikeldatabas som är mest renodlat avgränsad till det samhällsveten-
skapliga området (MUSE) visar inte upp någon ökning alls av andelen träffar.

Jag väljer att inte utveckla slutsatserna mer än så här, utan går istället vidare till
diskussionen om nätverksbegreppets innehåll och betydelser.

Nätverk och sociologi

Frågan om nätverkets betydelse för den sociologiska forskningen och teori-
utvecklingen är mycket en fråga om hur snävt man vill definiera begreppet. I vid
mening har intresset för nätverk en lång historia. Vissa sociologer hävdar att
nätverksansatsen är central för att sociologin överhuvudtaget skall vara menings-
full (Collins 1988:413). Det är då den relationella karaktären hos sociologins
forskningsobjekt som åsyftas. Genom att den sociala verklighetens delar definie-
ras och skapas i relation till varandra och till helheten blir det meningslöst att
betrakta dessa som autonoma enheter på det sätt som vissa ansatser vill göra
gällande.22 De flesta sociologiska begrepp står alltså inte för sig själva, utan måste
relateras till större system av relationer genom vilka de får sin mening och inne-
börd. Roller definieras utifrån sin plats i större rollsystem. Positioner definieras
och ges mening genom sina relationer till andra positioner och funktioner i samma
system. I den meningen sysslar nästan all sociologi med nätverk, explicit eller
implicit.

Men nätverk kan också vara något mer specifikt. Inom nätverksforskningen
ryms en myriad av specificeringar. För sociologins del är de sociala tillämpning-
arna mest intressanta, men även där finns det många förslag att välja bland.
Nätverk kan vara ett perspektiv, en metod, ett socialt fenomen, en skolbildning,
en disciplin, ett ämnesområde eller varför inte en metafor.
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Definitioner av nätverk

För att ge en bild av begreppsfronten kommer jag nu att gå igenom några olika
nätverksdefinitioner. Målet är att nå fram till en begreppsmässig kartläggning så
att relationen mellan de olika begreppen framträder tydligare.

I definitionerna förekommer ofta nätverkstermen i kombination med något
annat förtydligande par-ord. Begreppen ”nätverksanalys”, ”nätverksperspektiv”
eller ”sociala nätverk” är specificeringar, och motverkar i viss utsträckning den
oklarhet som hade blivit resultatet om dessa tre olika innebörder betecknades
med ett och samma begrepp. Jag skall räkna in dessa par-ord i undersökningen.
De följande exemplen syftar till att åskådliggöra den variationsbredd som råder
mellan olika sätt att förstå nätverksbegreppet:

A network is generally defined as a specific type of relation linking a defined set
of persons, objects, or events. (Knoke and Kuklinski 1982:12)

The term personal network is … a nonkinship, informal association, within
which exists group feeling and intimacy, as well as group norms of behaviour…
Network analysis is the attempt to uncover the microlevel social ties that exist
within a macrolevel social or institutional complex. (Easter 1996:557–558)

En klassisk definition av socialt nätverk är Mitchels ”ett typiskt kontaktmönster
i en grupp av vissa personer, där kontaktmönstret har den egenskapen, som
helhet betraktat, att det kan användas för att förklara hur dessa personer upp-
för sig”. (Klefbeck and Ogden 1995:84)

Network analysis is neither a method nor a metaphor, but a fundamental
intellectual tool for the study of social structures.23

Social network analysis has emerged as a set of methods for the analysis of
social structures, methods which are specifically geared towards an investigation
of the relational aspects of these structures. The use of these methods, therefore,
depends on the availability of relational rather than attribute data. (Scott
1991:39)

I sociala nätverk kan noderna utgöras av mänskliga individer eller kollektiv, och
länkarna utgörs av alla tänkbara slag. Det är mönstret av relationer som utgör
nätverket. (Borell and Johansson 1996:14)

Här vill jag särskilt notera de två motstridiga definitionerna av nätverksanalys,
där Scott definierar den som en uppsättning metoder, medan Wellman &
Berkowitz definierar nätverksanalys som ett sätt att se på sociala strukturer.

Förutom parkombinationen nätverksanalys förekommer i citaten också per-
sonliga nätverk och sociala nätverk. Utöver dessa utvecklingar erbjuder littera-
turen nätverksbegreppet i mångfaldigt fler varianter. En liten summering av någ-
ra vanliga nätverksbegrepp:

Nätverksanalys
Nätverksperspektiv
Nätverksansats
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Sociala nätverk
Personliga nätverk
Värdeskapande nätverk
Nätverk som analysmodell (sätt att analysera något)
Nätverk som forskningsansats (forskning som betraktar sitt objekt som nätverk)
Nätverk som forskningsinriktning (forskning om nätverk)
Nätverk som modell (metafor)
Nätverksforskning
Nätverk som en uppsättning metoder
Nätverk som strukturalistisk teori

Var och en av benämningarna står för ett eget begrepp. Ibland råder överlapp-
ning mellan begreppen, och ibland kan samma term stå för två eller flera be-
grepp. Det händer också att olika forskare förser samma term med olika inne-
håll. Innan jag kan komma in på en diskussion om relationerna mellan olika
begrepp måste jag bearbeta dem. Därför gör jag först en begreppsutredning och
kommer därefter in på en undersökning om relationen mellan de olika begrep-
pen.

Betydelseindelningen jag gör är begreppslig. Det är alltså inte fråga om en
skolbildningsindelning. Samma text eller samma forskare använder ofta samma
term i olika betydelser, och kan av den anledningen inte kategoriseras in i mot-
svarande begreppsläger. Betydelser/innebörder och texter/forskare följer inte all-
tid samma gränser.

Den följande genomgången syftar till att illustrera bredden av betydelser och
skall inte uppfattas som en uttömmande kartläggning. Mina förslag till definitio-
ner är stipulativa. Diskussionen bildar också underlag för en avslutande grovka-
tegorisering av de fyra bredare betydelsekategorier som kommer att undersökas
närmare i den därpå följande utläggningen.

• Nätverksanalysen innehåller två komponenter, en metodologisk och en
epistemologisk. Den metodologiska innefattar en rad olika metodtekniker.
Den epistemologiska har mer karaktären av ett synsätt eller ett perspektiv,
och bildar vanligtvis den metodologiska tillämpningens metateoretiska grund.
Kopplingen mellan dessa delar är inte nödvändig. Nätverksperspektivet är
inte det enda perspektiv som går att kombinera med nätverksmetoderna. På
motsvarande sätt är inte heller nätverksmetoderna de enda möjliga
metodologiska tillämpningarna för nätverksperspektivet. Därför skall dessa
båda betydelser diskuteras åtskilt: Nätverk som forskningsmetod och nät-
verk som perspektiv.
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• Begreppet nätverksperspektiv handlar om att betrakta eller beskriva något i
termer av nätverk. Poängen med detta är att man härigenom synliggör aspek-
ter hos forskningsobjektet som inte framträder annars.

• Nätverksansatsen innebär inte nödvändigtvis att man betraktar allt som nät-
verk. Bara det man har valt att betrakta, givet denna ansats.

• Sociala nätverk, liksom Personliga nätverk och Värdeskapande nätverk är
exempel på nätverkstyper och ingår i det nätverksbegrepp som uppfattar nät-
verk som fenomen. Prefixet betonar vilken sorts nätverk som åsyftas eller
vilken avgörande egenskap som antas kunna fungera som definitions- och
avgränsningskriterium. Personliga nätverk kan till exempel förutsättas vara
personliga genom att de har en personlig karaktär och/eller genom att de
består av personer. Avgränsningskriteriet skulle i ett sådant fall kunna vara
förekomsten av en personlig relation. Där de personliga relationerna tar slut
upphör också nätverket. Begreppet sociala nätverk förekommer också i kom-
bination med nätverksperspektiv och nätverk som forskningsmetod (social
network analysis), som i citatet av Scott ovan. Där definieras begreppet som
en uppsättning metoder särskilt avpassade för analys av samhällets relationella
aspekter. I citatet framgår att Scott ser en koppling mellan metodtyp och per-
spektiv.

• Betydelsen nätverk som analysmodell uppfattar jag som snävare än betydel-
sen nätverk som forskningsmetod. Analysmodellen fokuserar på en uppsätt-
ning instrument för analys av ett redan insamlat material, medan forsknings-
metoden också innefattar det sätt på vilket man samlar in materialet. Sett ur
analysmodellsperspektivet innebär termen nätverksanalys att man använder
en eller flera av de analystekniker som brukar ingå i nätverksanalysen. Beto-
ningen ligger på analystekniken, inte på det perspektiv eller den teori som
ofta förknippas med dessa tekniker.

• Det förhållandevis vida begreppet nätverk som forskningsansats samlar, en-
ligt min tolkning, den forskning som betraktar sitt objekt som nätverk.

• Att ha nätverk som forskningsinriktning uppfattar jag som synonymt med att
man forskar om nätverk. Det kan man göra även om man inte lägger ett
nätverksperspektiv på allt man forskar om.

• Nätverk som modell eller metafor kan förekomma som bisats i något som
inte alls handlar om nätverk. Denna betydelseform uppfattar jag på intet sätt
förpliktigande. Att använda nätverk som metafor för något behöver inte be-
tyda att man ansluter sig till nätverksperspektivet eller ens att man bedriver
nätverksforskning. Många saker kan liknas vid nätverk.

• Nätverksforskning innefattar förslagsvis all forskning som har någon slags
anknytning, vilken som helst, till nätverk.
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• Nätverk som en uppsättning metoder åsyftar metodteknikerna med vilka man
samlar in det underlag som brukar studeras närmare med hjälp av de ovan
omnämnda analysteknikerna.

• Betraktar man nätverk som strukturalistisk teori kan man lätt räkna in mer-
parten av all sociologi i nätverksforskningen.

Mot bakgrund av dessa olika begrepp skulle jag vilja föreslå en grovkatego-
risering. Två av kategorierna definieras utifrån den inledande distinktionen mel-
lan nätverksanalysens metodinnebörd och perspektivinnebörd. Härur följer
begreppskategorierna ’nätverk som perspektiv’ (1) och ’nätverk som forsknings-
metod’ (2). Dessa båda kan, om de uppfattas som just grova kategoriseringar,
täcka in flera av de mer specificerade begreppen i genomgången ovan. Dock inte
begreppet ’nätverk som fenomen’ (3), som bildar en egen kategori. Bestämninga-
rna som åsyftar olika varianter av nätverksforskning uppfattar jag inte som adek-
vata i relation till avhandlingens frågeställningar. De samlas kring ett eget nät-
verksbegrepp men ger inte så mycket svar på frågorna vad nätverk är och hur
nätverk fungerar.

Bilden behöver kompletteras med en fjärde betydelsekategori som inte finns
representerad i citaten eller begreppsgenomgången ovan. Det finns nämligen en
särskild kategori litteratur som handlar om ’nätverk som utvecklingsmetod’ (4).
Nätverk kan då fungera utvecklande för många olika saker: för regional utveck-
ling, organisationsutveckling eller personlighetsutveckling. Denna litteratur är
mer praktiskt inriktad, men innehåller en hel del svar på frågan ”hur fungerar
nätverk?”, och är av den anledningen relevant som underlag för denna under-
sökning.

Dessa fyra betydelser kan definieras utifrån vilka forskningspraktiker som
respektive begrepp förekommer flitigast inom, utifrån vilken slags forskning be-
greppet implicerar eller utifrån vilken slags kunskap respektive begrepp gör det
möjligt för forskningspraktiken att producera. Jag har valt att beskriva och sär-
skilja nätverksbegreppen på följande sätt:

Nätverksperspektivet har en epistemologisk grund. Att utgå från ett nätverks-
perspektiv innebär att man betraktar (delar av) den sociala verkligheten som
nätverk. Nätverk är ett perspektiv, ett raster, som synliggör saker som andra
perspektiv inte synliggör. Poängen med nätverksperspektivet är att det ser till
helheten, sätter in forskningsobjektet i ett större sammanhang och tar med ex-
terna faktorer, sammanhang och system i beräkningen när något skall förklaras
eller beskrivas.

Att betrakta nätverk som fenomen är att ta en ontologisk utgångspunkt. Nät-
verk i denna betydelse är någonting. Man kan studera nätverk. Nätverk har vissa
kännetecken. Det finns olika typer av nätverk. Nätverk förknippas också med
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vissa egenskaper som andra sociala fenomen inte har, till exempel flexibilitet,
diffusion eller värdeskapande. Många hävdar också att nätverk är något nytt
eller i alla fall något som ökar i omfattning, och som präglar det som komma
skall efter någon slags intressant transformation som den sociala verkligheten är
involverad i just nu.

Nätverk som forskningsmetod, eller nätverksanalys, vilar på metodologisk grund.
Jag uppfattar detta som en samlingsbenämning på en rad olika metod- och analys-
tekniker med vissa gemensamma nämnare. De utgår samtliga ifrån att nätverk är
strukturer av sammanlänkade noder, och betonar strukturens betydelse både för
nätverket som helhet och för noderna i nätverket. Poängen med nätverksanalys-
ens metoder är att de tar hänsyn till hela nätverksstrukturen, inte bara struktur-
ens beståndsdelar. Som samlingsbegrepp för en uppsättning metodologiska verk-
tyg kan denna ansats kombineras med vilket annat nätverksbegrepp som helst.
Att man använder metodtekniker som förknippas med nätverksanalys behöver
alltså varken innebära att man antar ett nätverksperspektiv eller att man med
nödvändighet betraktar nätverk som sociala fenomen.

Nätverk som utvecklingsmetod utgår från praktiken. Företrädarna för denna
betydelse uppfattar nätverk som en användbar strategi för att uppnå vissa ända-
mål. Nätverk blir i denna mening en praktisk, konkret verksamhet som antas
kunna ge vissa önskvärda resultat. Strategin kan tillämpas för regional utveck-
ling, organisationsutveckling, personalutveckling eller individuell utveckling.

Sammanblandningar
Att nätverk kan betyda olika saker innebär inte med nödvändighet att varje text
eller skolbildning entydigt och konsekvent följer en viss betydelse eller innebörd.
I nätverkslitteraturen finns det gott om exempel på texter som samtidigt använ-
der flera olika nätverksbegrepp på ett synonymt vis. Ett exempel:

Det förhåller sig kanske till och med så att om man går tillbaka till de tidigare
faserna av den industriella utvecklingen, så var dessa perspektiv mer framträ-
dande än de var efter det andra världskriget. Under den tidigare fasen var t ex
svensk industri förmodligen mer regional än nationell – det var orten, regionen
och de lokala resurserna och kontakterna som i mångt och mycket avgjorde vad
som skedde. Efter andra världskriget är det i synnerhet två andra riktningar som
vuxit sig allt starkare; den ena är idén om det enskilda företaget på en konkur-
rensutsatt marknad som är den ekonomiska liberalismens förklaringsmodell;
den andra är idén om det starka och alltomfattande samhället som underordnar
det enskilda företaget sina styrmedel och svarar för dess ledning i rätt riktning i
fråga om produktivitet, miljö etc. (Gustavsen and Hofmaier 1997:14)

När man läser texten blir man osäker på om det är perspektiv och teoriutveckling
eller den faktiska utvecklingen av industriella nätverk som författarna talar om.
I utvecklingsbeskrivningen talar man ömsom om den industriella organisatio-
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nens utveckling, och ömsom om en slags parallell idé- eller perspektivutveckling
som om det vore samma sak. Fortsätter man läsa i samma text ökar förvirringen
stegvis:

I denna bok skall vi emellertid först och främst se på nätverk som en organisa-
tions- och utvecklingsform. Och gör man det, kan nätverksdiskussionen också
föras med referens till större företag. (Gustavsen and Hofmaier 1997:16)

Och på nästa sida:

Eftersom nätverk är ett perspektiv snarare än ett fenomen måste en heltäckande
nätverksstudie omfatta alla teman som aktualiseras omkring arbete, organisa-
tion, innovation, ekonomisk och teknisk utveckling osv. (Gustavsen and
Hofmaier 1997:17)

Först slår man fast att nätverk är två olika fenomen, närmare bestämt en organi-
sationsform och en utvecklingsform. Sidan efter menar författarna istället att
nätverk är ett perspektiv. Inte alla författare gör lika motsägelsefulla beskriv-
ningar, men det kan ändå bli ganska tydligt att det rör sig om olika betydelser. En
av nätverksanalysens mest kända företrädare, Mark Granovetter, presenterar
följande konklusion i en av sina artiklar:

Further development of network ideas is a move away from static analysis that
observe a system at one point in time toward more systematic accounts of how
such systems develop and change. Only by more careful attention to this dynamic
problem can social network analysis fulfill its promise as a powerful tool in the
analysis of social life. (Granovetter 1982:131)

Citatet är hämtat från en artikel där Granovetter går igenom tillämpningar av
hans egen teori om svaga band (weak ties). I huvudsak handlar artikeln om dessa
tillämpningar och om förklaringskraften hos en teori om en särskild slags
nätverksstruktur och funktionen hos denna struktur. Först i det avslutande stycket
lyfter Granovetter resonemanget till att handla om vilken roll teoriutveckling av
detta slag spelar för utvecklingen av samhällsanalysen i stort. Utan att värdera
själva argumentet konstaterar jag att citatet innehåller tre olika nätverksbegrepp:

– Network ideas (ideer om nätverk eller nätverksidéer).

– Network systems (nätverk som fenomen).

– Network analysis (nätverk som analysmetod).

Själva teorin om svaga band handlar egentligen om egenskaper och tendenser på
nätverksstrukturell nivå. I citatet poängterar Granovetter att denna teori-om-
nätverk och en teoriutveckling på detta område leder till mer dynamiska beskriv-
ningar av händelseförlopp som inkluderar förändringar. I andra meningen beto-
nar han dock att denna insikt gör nätverksanalysen, alltså analysverktyget, till
ett användbart verktyg för att analysera det sociala livet.

Jag vet inte om Granovetter sätter likhetstecken mellan teorier och analys-
verktyg eller om han menar olika saker med sina ”network ideas” och sin ”social
network analysis”. Citatet är lite oklart i detta avseende. Själv ser jag en poäng i
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att göra skillnad mellan teorin och sättet att analysera: Teori är ett sätt att beskri-
va nätverkets sätt att fungera. Analysverktyg används till att producera teorier.

I den övriga litteraturen är sammanblandningen inte alltid lika tydlig, men
distinktionen finns, och det är inte alltid självklart vilket som åsyftas när nät-
verkens historia tas upp för diskussion. I boken ”Industrial Networks” är det
nätverksperspektivets och nätverksteorins utveckling som avses när man disku-
terar nätverkens biografi (Axelsson and Easton 1992). För Castells (1996), Lash
& Urry (1994) eller Berggren m.fl. (1998) är det nätverken som åsyftas. Det är
som om nätverk enligt dessa två beskrivningar har två olika historier: en som
handlar om nätverksbegreppets och nätverksteorins utveckling, och en som hand-
lar om utvecklingstendenser hos faktiska nätverk. Till dessa kan man lägga nät-
verksmetodernas utvecklingshistoria och utvecklingsmetodernas historia. Sam-
mantaget bildar dessa fyra olika historier.

Nätverk som perspektiv

Nätverksperspektivet använder nätverket som en modell, ett sätt att betrakta,
förklara eller beskriva något. Utsagorna om hur nätverket fungerar är teoretiska
konstruktioner. De är utsagor om hur modellen fungerar. Med en dyad, en triad
eller en ”klick” (clique) är det alltså inte en konkret företeelse som åsyftas, utan
en logisk struktur. När jag tar del av nätverksperspektivets beskrivningar av nät-
verk slår det mig emellertid att de innehåller en del poänger som kan översättas
till svar på frågan hur nätverk fungerar.

Nätverksperspektivet definierar nätverk som strukturer av sammanlänkade
objekt. Definitionen är vid och kan omfatta i princip vad som helst. Allt kan
betraktas som nätverk. I sig säger den inte så mycket om varför saker och ting
beter sig som de gör, eller varför sociala skeenden utvecklar sig som de gör. Nät-
verksperspektivet är inte en substantiell teori. Som metateoretisk utgångspunkt
är den däremot fruktbar, för trots den substantiella tomheten bidrar nätverks-
perspektivet med en referensram och teoretiska (inklusive metateoretiska) möj-
ligheter och implikationer som andra angreppssätt missar (Axelsson and Easton
1992; Hedström and Swedberg 1994; Snehota 1993). Det är också detta jag
uppfattar som det viktigaste argumentet hos nätverksperspektivets förespråkare.
Att anta ett nätverksperspektiv innebär inte att man intresserar sig för ett av-
gränsat fenomen i verkligheten som man kan kalla nätverk. Det innebär snarare
att man betraktar verkligheten som ett (eller flera) nätverk. Begreppet och mo-
dellen används som en metafor i syfte att ge en rikare verklighetsbeskrivning.
Den betonar förhållandet eller relationen mellan sociala objekt framför själva
objekten (Mizruchi 1994). Utgångspunkten är att det man studerar är som det är
genom dess relationer till sin omgivning. Jag låter Hedström och Swedberg sam-
manfatta:
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On the most general level, the social network approach insists that all social
structures should be conceptualized and analyzed as networks where the nodes
represent actors and the arcs connecting the nodes represent relationships
between the actors. The guiding principle behind the approach is the idea that
actors’ positions in the networks influence their behavior, and thus that the
structure of the network as a whole influences the processes that unfold the
network. (Hedström and Swedberg 1994:327)

Av citatet framgår att nätverk uppfattas som strukturer av sammanlänkade ob-
jekt, och att strukturen har betydelse såväl för nätverkets beståndsdelar som för
nätverkets egenskaper på en aggregerad nivå.

Nätverksansatsen har genom sin disciplinära neutralitet kommit att användas
inom vitt skilda ämnen. I litteraturen som utgår ifrån nätverksperspektivet finns
det en stor variation av teoribildningar. Ansatsen är gemensam och det är inte
förrän utgångspunkterna tillämpas i konkreta problemställningar som man kan
börja producera förklarande teorier. På den nivån uppstår också skillnader mel-
lan olika ämnen. Jag skall ta upp två exempel. Ett från företagsekonomin och ett
från socialt arbete.

Ivan Snehota lyfter fram nätverksperspektivet som ett alternativt sätt att för-
stå och förklara marknader (Snehota 1993). I relation till två andra etablerade
modeller, den traditionella marknadsmodellen och organisationsmodellen, sär-
skiljer sig nätverksperspektivet genom att det bejakar aktörernas fria vilja att
samarbeta. I de andra perspektiven är det mekanismer utanför individerna som
ålägger dem att samarbeta på ett speciellt sätt. Enligt den traditionella mark-
nadsmodellen är det prissystemets opersonliga regler som styr och enligt organi-
sationsmodellen är det någon tredje persons organisationsdesign och organisa-
tionens rollfördelning som genererar samarbetet (Snehota 1993:33). Nätverks-
perspektivet betonar de icke-ekonomiska aspekterna av marknaden och gör
marknadsbeteendet mer socialt. Marknadsmässiga utbytestransaktioner betrak-
tas i detta perspektiv som en konsekvens av redan etablerade sociala relationer
(Snehota 1993:37).

Två begrepp är centrala för detta nätverksperspektiv. Heterogenitet och koor-
dination (heterogeneity and coordination, Snehota 1993:34). Det selektiva be-
hovet hos en aktör att utbyta relationer med enbart vissa andra aktörer bygger
på heterogenitet. Enbart de andra aktörer som har kapaciteter och förmågor
som jag själv inte har, men som jag behöver för att kunna få till stånd en kom-
plett vara utgör särskilt angelägna samarbetspartners. Aktörer som gör samma
sak som jag själv är inte lika intressanta. Koordinationen av dessa åtskilda kapa-
citeter är social och komplex. Den kan inte uppnås enbart genom prismekanis-
men, utan kännetecknas i hög grad av samarbete. Framställningen av en konkur-
renskraftig vara förutsätter samarbete i produktionsprocessen. Även i den direk-
ta konkurrensen samarbetas det. Den traditionella marknadsmodellen bortser
från koordineringens sociala bas, själva förutsättningen för konkurrens och pri-
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ser överhuvudtaget. Sammantaget innehåller nätverket enligt detta perspektiv
enheter/aktörer som är ömsesidigt beroende och samtidigt relativt autonoma.

Forsberg och Wallmark (1998) argumenterar för nätverksperspektivet som ett
terapeutiskt redskap i socialt arbete. Utgångspunkten är att i behandlingen ta
hänsyn till klientens hela sociala sammanhang. Nätverket definieras egocentriskt:
det har individen som centrum och utgångspunkt. Det sociala nätverket är i den-
na betydelse individens ”relationer till de människor som sammantaget utgör
hennes sociala sammanhang” (Forsberg and Wallmark 1998:10). Perspektivet
vilar enligt Forsberg och Wallmark på systemteoretisk grund, och då i synnerhet
på cybernetiken vilken fokuserar på ”hur system hålles samman och förändras
via ömsesidiga informationsflöden, så kallad feedback” (Forsberg and Wallmark
1998:25).

Vad som är intressant för den här avhandlingen är inte främst hur terapin går
till, utan vad nätverksperspektivet får för innehåll. Vilka aspekter av den sociala
verkligheten synliggörs i detta perspektiv? Forsberg och Wallmark väljer att ge
ett explicit svar på den frågan genom att redogöra för sju systemteoretiska axi-
om (Forsberg and Wallmark 1998:25–28):

1. System organiserar sig hierarkiskt. (Varje system ingår i ett större system, och
inrymmer också subsystem).

2. Helheten är mer än summan av delarna.

3. En förändring i en del av ett system leder till förändring i alla andra delar av
systemet och därmed i hela systemet.

4. System har gränser – yttre gränser i förhållande till omgivningen och inre
gränser mellan de olika subsystemen.

5. Levande system är i ständig rörelse och förändring.

6. Cirkulära orsak-verkan-processer. (I självreglerande system befinner sig alla
delar i ständig ömsesidig påverkan).

7. Kartan är inte terrängen.

Flera av antagandena ovan uppfattar jag som berikande för förståelsen av hur
nätverk fungerar. De kan användas inte bara som teoretiska modeller eller system-
teoretiska axiom, utan också som underlag till en substantiell teori om vad nät-
verk är och hur de fungerar. Även om Snehotas annorlunda sätt att beskriva och
förstå marknader i första hand är ett perspektiv innehåller det komponenter och
antaganden som kan komma att ingå i svaret på frågan vad nätverk är och hur
nätverk fungerar. Med stöd i de exempel jag redogjort för tar jag med mig föl-
jande förslag till svar på avhandlingens forskningsfrågor:
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1. Nätverk är system av sammanlänkade noder (Hedström & Swedberg m.fl.
ovan).

2. Nätverket bildar en emergent (icke-reducerbar) struktur (punkt 2 ovan).

3. Nätverket är en avgränsad social entitet (punkt 4 ovan).

4. Ett nätverk är en helhet. Dess beståndsdelar står i intern relation till varandra
och till hela nätverket (punkt 3 ovan).

5. Ett nätverk kan ingå i större nätverk och/eller inrymma mindre nätverk (punkt
1 ovan).

6. Nätverk är system av heterogena enheter som samarbetar (Snehota ovan).
Heterogeniteten i kombination med samarbetet utgör kärnan i nätverkets
funktion och dynamik.

7. Nätverk är föränderliga till sin natur (punkt 5 ovan).

8. Relationerna i nätverk kännetecknas av ömsesidighet (punkt 6 ovan).

Slutsatserna visar att det inte är helt lätt att dra en gräns mellan vad nätverk är
och hur nätverk fungerar. En funktionsbeskrivning kan vara en del i en beskriv-
ning av vad nätverk är: nätverket är en social entitet som fungerar på ett visst
sätt. Att det fungerar på ett visst sätt visar att det är ett nätverk. Att det är vad
det kan göra. Huvudpoängen är inte att upprätthålla en distinktion mellan dessa
frågor, utan mer att hitta svar som täcker upp det som bägge frågorna frågar
efter. I denna mening blir ovanstående punkter ett sammanvägt svar baserat på
nätverksperspektivet.

Nätverk som fenomen – exempel från företagande och produktion

Ett annat nätverksbegrepp uppfattar nätverk som fenomen. Här studeras nät-
verket som en social företeelse. Beskrivningarna och kategoriseringarna av olika
former och aspekter av nätverk grundar sig på konkreta fall. Utgångspunkten är
grupper av exempel, kategoriindelade i enlighet med vissa gemensamma egen-
skaper. Grupperna eller kategorierna bildar sedan grund för olika nätverkstyper.

Genomgången nedan tar upp en rad ganska olikartade kategoriseringar och
definitionsförsök: flexibel specialisering (Piore & Sabel), nätverksindikerande
utvecklingstendenser (Manuel Castells), fyra former av nätverk (Martin Perry)
och strategiska nätverk (Carlos Jarillo).24 Gemensamt för dessa är dels att exem-
plen har anknytning till produktion och företagande och dels att det finns en
koppling till nätverk. Syftet är att utifrån dessa exempel komma fram till an-
vändbara slutsatser om vad nätverk är för något, och i den mån underlaget tar
upp frågan, hur de fungerar.

Att detta nätverksbegrepp behandlas mer utförligt än de andra beror på att
det har fler beröringspunkter till de exempel som kommer att tas upp i avhand-
lingens empiriska del. Fokus ligger såväl här som där på nätverk inom produk-
tionen.
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Flexibel specialisering:
Ett fenomen som har nära anknytning till nätverk är den flexibla specialiseringen.
Piore och Sabel särskiljer fyra olika former (Piore & Sabel 1994:265ff):

1. Regionala konglomerat (Regional Conglomerations). Exempel på dessa är de
industriella distrikten i norra Italien, New York Citys klädesdistrikt, de tidi-
gare existerande distrikten i Birmingham, Solingen och Lyon etc. Känneteck-
nande för dessa konglomerat är en kärna av mer eller mindre likvärdiga, små
eller medelstora företag, sammanlänkade i ett komplext nät av konkurrens
och samarbete. Ofta går banden mellan företagarna via etniska eller politiska
gemenskaper som upprätthålls och reproduceras även utanför det strikta af-
färslivet. I New Yorks klädesindustri finns även exempel på mekanismer som
binder samman olika etniska grupper med solidaritetsförklaringar av skilda
slag. Det existerar en grundläggande social gemenskap som är sammanlänkad
med industrin.

2. Förenade Företag (Federated Enterprises). Modellen för denna form av flexi-
bel specialisering är den japanska företagskulturen så som den kom att prak-
tiseras efter andra världskriget. I likhet med de regionala konglomeraten finns
även här en social struktur parallellt med den ekonomiska strukturen, men
den är något lösare och av en mer familjär karaktär. Det är alltså släktband,
snarare än en etnisk eller politisk gemenskap, som bildar grund för den ja-
panska modellen. Detta skapar en gemensam identitet som är skarpare än i
de andra formerna för den flexibla specialiseringen. Att komma in som an-
ställd i ett sådant företag är som att gifta in sig i en stor släkt. Man blir en del
av familjen. Detta förpliktigar på ett annat sätt till livstidslång lojalitet än ett
mera löst sammanhållet nätverk.

3. Och 4. Solarföretag och verkstadsfabriker (”Solar” firms and workshop
factories). Ett solarföretag har (i analogi med solsystemet) ett mer samar-
betsorienterat förhållande till underleverantörer, till skillnad mot masspro-
duktionens syn på underleverantörer som underordnade den egentliga pro-
duktionen. Ofta ligger heller inte produktionen inom firmorna, utan olika
företag producerar de olika delar som ”solarföretagets” färdiga produkt be-
står av. Ett exempel är Boeing, som själva inte producerar sina flygmotorer
eller den flygelektroniska utrustningen, utan mer har funktionen av att kom-
binera och samordna en rad olika produktionsprocesser för att först i ett
slutskede sätta ihop komponenterna och stämpla sitt firmanamn på den fär-
diga produkten. Solarföretaget samordnar olikartad produktion under ett
varumärke, och säljer den färdiga kombinationen som helhetslösning. Denna
tendens beskrivs också av Lash & Urry (Lash & Urry 1994:113ff) som en
övergång från varuproduktion till produktion av symboler, vilka oftast antar
form som varumärken (branding). Lash & Urry ger också ett exempel från
filmbranschen, nämligen filmprojektet Batman, som genomfördes av Warner,
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i Storbritannien, med till övervägande delen inhyrd, brittisk personal (för-
utom skådespelarna förstås). Filmbranschen överhuvudtaget har beskrivits
som ”a transaction-rich nexus of markets linking small firms” (Lash and Urry
1994:114), och kan i all sin prakt betraktas som exempel på flexibel speciali-
sering. Det till ”solarföretaget” närbesläktade fenomenet verkstadsfabriker
skiljer sig från massproduktionen genom att vara organiserade som mindre,
semisjälvständiga enheter, verksamma under ett och samma fabrikstak, och i
produktionen lydande under den flexibla specialiseringens principer. De har
även visat upp en tendens att samverka med det omgivande samhället, eller
att själva ta socialt ansvar, till exempel genom finansiellt stöd till delar av
utbildningssystemet, tillhandahållande av sjukförsäkringar och riktat stöd till
FoU-verksamhet.

Kategorierna ovan skiljer sig åt genom olikheter i de ingående enheternas kopp-
lingar till varandra. Det första exemplet bygger på politiska eller etniska band i
spatial närhet, det andra på sociala band, det tredje på varumärken och det fjärde
på produktionskedjor. Indelningen är en kategorisering av exempel. Den gemen-
samma grunden är en struktur av relativt autonoma näringsverksamheter i sam-
arbete.

Piore och Sabel gör själva en mer abstrakt bestämning av dessa former. De har
alla ett antal gemensamma nämnare som särskiljer dem från massproduktionens
teknologiska paradigm. Piore och Sabel nämner fyra olika karaktäristika för den
flexibla specialiseringen:

1. Flexibilitet plus specialisering. Det kan låta som en truism, men den flexibla
specialiseringen kännetecknas först och främst av att vara flexibel och spe-
cialiserad. Med flexibel åsyftas egenskapen att kontinuerligt kunna omforma
produktionsprocessen genom omorganisering av dess komponenter. Speciali-
seringen innebär att antalet möjliga konstellationer är begränsat av bransch-
tillhörighet samt att den mera personbundna produktionsstrukturen sätter
gränser för utbytbarheten av individer. Branschtillhörighetens specialisering
och dess begränsande karaktär kan exemplifieras med de industriella distrik-
ten i norra Italien, Baden-Württemberg eller Gnosjö. För Italiens del genom
branschtillhörighetens bundenhet till geografiska områden. Skodistrikt, textil-
distrikt, keramikdistrikt etc. är alla exempel på regionala specialiseringar som
får tillverkningen av en viss produkt att prägla ett helt område, och därmed
även företagsamheten inom detta område. Baden-Württenberg är mest känt
för sin tillverkning av maskinell utrustning till textilindustrin, men inhyser
också produktion av specialverktyg samt underleverantörer till bilindustrin
(Sydow 1996:28). För Gnosjös del är metalltråden en gemensam nämnare för
utvecklingen av en hel industrigren. Uppfinningsrikedomen inom tråd-
branschen visade inte upp några gränser. I närheten till råvaran utvecklades
en förädlingsindustri med varor som hyskor, hakar, säkerhetsnålar, spik,
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oxmått, kravattnålar, metallduk, nät hårnålar, kardor, stickor, virknålar, vis-
par, galgkrokar och så vidare (Wendeberg 1982:20). Företagsamheten i om-
rådet var specialiserad på förädling av metalltråd. I den meningen var
utvecklingspotentialen obegränsad – så länge det gällde utveckling av nya
metalltrådsprodukter. Flexibiliteten handlar om att kunna möta snabba för-
ändringar i efterfrågemönstret med lika snabba förändringar av det som pro-
duceras. Detta förutsätter småskalighet och externt samarbete, vilket är nå-
got helt annat än massproduktionens storskalighet och interna integration.

2. Begränsat inträde. Det är inte vem som helst som kan komma in i ett nätverk
som bygger på flexibel specialisering. Ofta har man skapat en intern struktur
som krävt sin insats av personerna som ingår i nätverket: en slags kollektiv
struktur som alla känner sig delaktiga i som personer. För att kvalificera som
”medlem” i denna struktur krävs personliga band till andra människor i struk-
turen. Dessa band fungerar sedan som en garant för allas medansvar för
strukturens upprätthållande. Massproduktionens anonymitets- och utbytbar-
hetssträvan har sin motsats i den flexibla specialiseringens sätt att organisera
förhållandet mellan individer. Inom den flexibla specialiseringen är man nå-
gon.

3. Uppmuntrandet av konkurrens. Att företag och produktionsenheter inom ett
nätverk eller distrikt samarbetar betyder inte att de inte konkurrerar. Tvärtom
är ofta konkurrensen i de industriella distrikten stenhård, hårdare än i sekto-
rer som inte omfattas av flexibel specialisering. Den fungerar då som driv-
kraft för innovation och produktutveckling. I längden gynnar den på detta
sätt företagens konkurrenskraft gentemot externa konkurrenter. Men till skill-
nad från den destruktiva form av konkurrens som går ut på att slå ut hotande
verksamheter, är målet med striderna inom gemenskapen inte att någon skall
röjas undan. Det är positionen inom gemenskapen, inte tillhörigheten till den,
som är föremålet för konkurrens. Skillnaderna mellan den fria marknadens
konkurrens och konkurrensen inom den flexibla specialiseringen kan åskåd-
liggöras i skillnaden mellan uttrycken ”den enes död den andres bröd” och
”den enes bröd den andres bröd”.

4. Gränser för konkurrens. Det är bara vissa former av konkurrens som upp-
muntras inom den flexibla specialiseringen. Destruktiva former, som konkur-
rens genom minimilöner eller sämre arbetsförhållanden (konkurrens genom
att driva ned faktorkostnader), motverkas på naturlig väg genom den flexibla
specialiseringens själva struktur. De karaktäristika som redovisas ovan utgör
som sådana begränsningar för flera destruktiva konkurrensformer.

Martin Lind - 3 Korr 02-08-16, 13.2270



71

Beskrivningen av den flexibla specialiseringen ovan följer två system. Först görs
en kategorisering utifrån befintliga fall där författarna förtydligar indelningen
med illustrerande exempel. Därefter följer en genomgång av fyra egenskaper som
kännetecknar den flexibla specialiseringens alla varianter.

Jag skrev inledningsvis att den flexibla specialiseringen har nära anknytning
till nätverk. Men hur ser relationen ut mellan dessa? Kan den flexibla specialise-
ringen rentav definieras som nätverk inom produktionen? Som att nätverk i en
produktionskontext ger flexibel specialisering som resultat? Om så är fallet blir
den flexibla specialiseringen ett specialfall av nätverk, och den flexibla speciali-
seringens sätt att fungera blir ett specialfall av nätverkets sätt att fungera. Det
som nu följer är ett försök att utifrån beskrivningen av den flexibla specialise-
ringens sätt att fungera identifiera de nätverksspecifika egenskaper som produk-
tionskontexten aktiverar.

Nätverk består av relativt självständiga enheter förbundna med förtroendere-
lationer. Dessa relationer kan vara av olika slag (etniska, kulturella, politiska
etc.). Inom produktionen följer nätverkets praktik en decentraliserad princip där
olika enheter står för olika steg i produktionsprocessen, oftast inom en specifik
bransch. Enheterna (företagen) konkurrerar sinsemellan, men det är en speciell
typ av konstruktiv konkurrens som råder. De sociala banden mellan aktörerna
sätter gränser för fult spel. Går man över gränsen för vad som är tillåtet riskerar
man att åka ur gemenskapen. Upphör konkurrensen försvinner också konkur-
renskraften. Som konkurrensförstärkande mekanism spelar kommunikationen
en viktig roll. Det finns både konkurrensförstärkande och konkurrensbegrän-
sande mekanismer, vilka tillsammans bidrar till att hålla innovationsincitamen-
ten på en hög nivå. Tillverkningen kännetecknas av flexibilitet och specialise-
ring, det vill säga hög anpassningsförmåga, god kommunikation mellan enheter-
na och hög kompetensnivå. Dessa egenskaper gynnar och möjliggör innovatio-
ner både när det gäller tillverkningstekniker och i produktutvecklingen, vilket
ytterligare bidrar till förstärkt konkurrenskraft gentemot externa konkurrenter.
Kommunikationen och förtroendet mellan enheterna leder också till att innova-
tioner sprids i nätverket. I kombination med den goda anpassningsförmågan
(flexibiliteten) leder detta till att alla nätverkets delar hänger med i utvecklingen.
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Det är inte bara Piore och Sabel som har definierat begreppet flexibel specialise-
ring. Van Dijk använder också begreppet, och förser det med följande karaktä-
ristika (Sverrisson and van Dijk 2000:190–191):

1. En innovativ mentalitet hos de lokala entreprenörerna.

2. Personal med bred kompetens, utbildade för sitt arbete.

3. Samarbete mellan företagen, ofta i form av underleverantörskap.

4. Spatiala kluster av (för det mesta små) företag.

5. Nätverkande mellan (för det mesta små) företag.

6. Flerfunktionsverktyg och -maskiner.

7. Specialisering och bevisad flexibilitet.

Även om likheterna med Piore och Sabels begrepp av naturliga skäl är stora finns
det ändå en viss skillnad i betoning. Van Dijk lyfter fram en del poänger som inte
framhålls lika tydligt hos Piore och Sabel. En mer övergripande skillnad är att
van Dijks definition är mer konkret. Detta gör att det blir svårt att hitta empi-
riska exempel på fall där samtliga kriterier är uppfyllda samtidigt.

Flexibel specialisering är en benämning på nätverksliknande konstellationer
inom produktionen. Flera av den flexibla specialiseringens egenskaper kan för-
klaras i termer av nätverksegenskaper aktiverade i produktionskontexter sam-
mansatta av småföretag i samarbete. I beskrivningen av vad flexibel specialise-
ring är och hur den fungerar finns en hel del svar på frågorna vad nätverk är och
hur nätverk fungerar. Jag sammanfattar dessa svar i följande punkter:

1. Nätverk är sociala entiteter.

2. Nätverk är en struktur av relativt autonoma enheter i samarbete.

3. Nätverk kännetecknas av flexibilitet och specialisering.

4. Nätverk bygger på personliga relationer.

5. Nätverk genererar konstruktiv konkurrens – sociala band sätter gränser för
fult spel.

6. Nätverkets konkurrensförstärkande mekanismer bidrar till hög innovations-
kapacitet.

7. Nätverk är främmande för destruktiva eller antagonistiska motsättningar.

8. Nätverk förutsätter och gynnar god kommunikation och hög anpassningsför-
måga.
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Nätverksindikerande utvecklingstendenser
Castells (1996:154–168) går igenom några olika organisatoriska utvecklingsten-
denser som han menar indikerar nätverkssamhällets framväxt och etablering.
Här följer en sammanfattning:

1. Övergången från massproduktion till flexibel produktion, eller från ”Ford-
ism” till ”post-Fordism”. Denna övergång praktiseras och beskrivs i två olika
former. Dels den som beskrivs av Piore och Sabel med begreppet flexibel spe-
cialisering, och dels genom det nyare begreppet ”dynamisk flexibilitet”, som
Coriats har utvecklat och som tar fasta på den tekniska utvecklingens ökade
möjligheter att specialisera även storskalig produktion efter kundens speci-
fika önskemål.

2. De stora bolagens kris och de små och medelstora företagens återhämtande
och spänstighet som agenter för innovation och jobbskapande. Den flexibla
produktionens intima förhållande till små och medelstora företag, och de stora
företagens oförmåga att rent organisatoriskt hantera övergången som beskrivs
i punkt (1). Denna förändring innebär inte att de stora bolagen eller kong-
lomeraten som sådana försvinner och ersätts av små och medelstora företag,
men att de tvingas till organisatoriska förändringar i riktning mot en plattare
organisation, mer ”subcontracting” och mindre av centralstyrning och verti-
kala hierarkier. Det handlar alltså inte om storföretagens kris, utan om en
kris för den traditionella storföretagsorganisationens vertikala integration och
hierarkiska maktstruktur. Storföretagens maktposition i samhället minskar
alltså inte i och med detta.

3. Nya metoder för ledning (Toyotism). Modellen är hämtad från Japan, och
innebär bland annat total kvalitetskontroll (TQM) baserad på arbetarnas in-
flytande och medansvar i produktionsprocessen genom tillämpning av lagar-
bete, decentralisering av initiativkraft, större frihet att fatta beslut på fabriks-
golvet, belöningar för lagprestationer och tillplattade beslutspyramider.25

4. Utveckling av nätverk mellan små och medelstora företag. Exempel på detta
finns inte bara i norra Italien, utan även inom Hong Kongs tillverkningsindu-
stri. Fram till det tidiga 80-talet hade denna till 85% sitt ursprung i kinesiska
familjeföretag, av vilka 41% hade färre än 50 anställda. I de flesta fallen var
dessa inte uppbundna som leverantörer till större firmor, utan exporterade
genom ett nätverk av Hong Kongs export- och importfirmor. Kännetecknande
för denna typ av nätverk är deras relativt oberoende ställning i förhållande
till stora bolag. Då mindre företag annars kan hamna i beroendeförhållande
till en stor kund, kan små och medelstora företag i nätverk hålla en självstän-
dig ställning även i relation till större beställare.
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5. En annan variant av företagsnätverk är den så kallade Benetton-modellen.
Den baseras på en franchiser-struktur där de nätverkande företagen styrs el-
ler samordnas genom en central instans. Resultatet blir ett horisontellt nät-
verk, och därmed något annat än den traditionella storföretagsstrukturen.
Men samtidigt är de nätverkande företagen uppbundna kring centrala kvali-
tetskrav och direktiv till vilka de ofta har kontraktsreglerad efterlevnadsplikt.

6. ”Strategic alliances”. Detta är en form av företagssamarbete mellan större
företag som inte kan beskrivas med begrepp som kartell eller oligopol, efter-
som det är begränsat i tid och rum, det omfattar bara vissa produkter och
marknader och det utesluter inte regelrätt konkurrens inom alla områden
som inte täcks av överenskommelsen. Formen är särskilt vanlig inom hög-
teknologiska branscher, eftersom kostnaderna för forskning och utveckling
har skenat iväg och därför att innovationer och ny teknik bäst främjas i utby-
tet av information snarare än i ett tillstånd av fullständigt hemlighetsmakeri
mellan olika forskningssammanslutningar. Men samarbete inom forskning
och utveckling behöver alltså inte utesluta en fortsatt konkurrens mellan fö-
retagen, just eftersom samarbetet är avgränsat till särskilda områden.

7. Transformationen från vertikala byråkratier till horisontellt samarbete. En
förändring av de stora företagens interna organisation från stora, central-
styrda organisationer präglade av en tydlig hierarki till platta, dynamiska
nätverksliknande konstellationer av relativt självständiga och självplanerande
enheter baserade på decentralisering och eget ansvar.

Dessa tendenser beskriver Castells som relativt autonoma. Det handlar alltså om
olika fenomen, olika utvecklingstendenser, som interagerar med varandra. För
att göra tendenserna mer överblickbara sammanfattar jag dem i följande punkter:

1. Ökande grad av flexibel specialisering.

2. De små enheternas allt viktigare roll i produktionen. Subcontracting.

3. Nya ledningsmetoder som baserar sig på medansvar och medinflytande hos
de anställda.

4. Småföretagen bildar nätverk.

5. Fler franchiser-företag.

6. Fler strategiska allianser.

7. Interorganisatorisk tillplattning.
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Punkterna utgör kategorier av företeelser eller exempel. Under varje punkt tas
flera exempel upp. Graden av konkretion är förhållandevis hög, men vilka ab-
strakta principer är det som kännetecknar exemplen? Vilka egenskaper är det
som ökar i takt med att nätverkssamhället breder ut sig? Här är mitt förslag:

1. flexibilitet (förmåga till individuell anpassning) och specialisering

2. decentralisering och horisontellt samarbete

3. demokrati, delegerat ansvar och delegerat innovationsinitiativ

4. samarbete

5. decentralisering av ansvar och interorganisatoriskt samarbete

6. samarbete

7. decentralisering, dynamik och självständighet.

Ovanstående punkter innehåller inga referenser till konkreta företeelser, utan
består enbart av abstrakta egenskaper. Nu framgår det att flera av punkterna tar
upp samma saker. Nedan följer en ny lista över abstrakta egenskaper, den här
gången utan upprepningar:

1. flexibilitet

2. specialisering

3. decentralisering

4. demokrati

5. samarbete.

Begreppet dynamik räknar jag in i begreppet flexibilitet. Tendensen till mindre
hierarki och mer självständighet ingår i decentraliseringen.

Utifrån dessa bestämningar blir det, enligt mitt sätt att se det, enklare att uti-
från Castells besvara avhandlingens frågeställningar – vad är nätverk och hur
fungerar nätverk? Enligt Castells är nätverk en social entitet som kännetecknas
av flexibilitet, specialisering, decentralisering, demokrati och samarbete.

Enligt Castells är utvecklingen av nätverkssamhället en global transforma-
tionsprocess inom vilken nätverk är både en aktiv komponent och samtidigt re-
sultatet av själva processen. De sju aspekterna är exempel på vilka ”nätverksak-
tiga” krafter som verkar i denna riktning, och som samtidigt ökar i omfattning.
De fem egenskaperna ovan fångar karaktären hos dessa exempel, och utgör sam-
tidigt en del av svaret på frågan vad nätverk är.
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Fyra former av nätverk
Martin Perry särskiljer fyra olika former av nätverk: (i) de som grundas på per-
sonliga och etniska bindningar, (ii) de som hålls samman av geografisk närhet,
(iii) organisatorisk integrering och (iv) köpare-säljare kopplingar. Med detta som
grund går det att kategorisera konkreta nätverksexempel enligt följande modell:

tabell 2: Fyra former av nätverk

Network type Linkage characteristics Examples Issues

Family and ethnic Ties based on family Overseas Chinese, Dependence on ethnic
and personal contacts, ethnic minority resources, enclave
embedded in close-knit enterprise, family economies, impacts of
communities business racism

 Place Geographical proximity Third Italy, Silicon Sustainability, variation
and shared commitment Valley, Japan’s jiba between industrial
derived from common sangyo districts, origins as a
values and goals barrier to replication

Organisational Investment ownership Business groups, joint Small firms status in
ties or membership of ventures, chambers of horizontal and vertical
industry associations commerce, industry groups, influences on

bodies industry cooperation

Buyer-supplier Interaction to enhance Relational sub- Extent of change in
role of suppliers and contracting subcontracting, use of
subcontractors vendor rating, impact of

global manufacturing

Källa: Perry 1999:25

Dessa olika typer går ofta in i varandra. Den första typen utgör många gånger
grunden för den andra typen och så vidare. Relationerna dem emellan ser också
lite olika ut. Platsen har en annan betydelse för nätverk som baseras på sociala
relationer mellan människor – genom människornas mera naturliga bundenhet
till en viss plats. För de organisatoriska nätverken har platsen knappast någon
betydelse alls, utom i ekonomiskt hänseende.26

Perrys sätt att beskriva och särskilja olika typer av nätverk ser ut som en
utveckling av Piore och Sabels första kategoriindelning. Vad Perrys modell visar
är att det finns olika typer av nätverk, och att dessa typer kan särskiljas beroende
på vilken typ av bindningar som håller dem samman. Modellen visar också att
olika nätverkstyper visar upp olika egenskaper. Möjligheten att överhuvudtaget
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diskutera olika nätverkstyper förutsätter att nätverk är en social entitet. Sam-
manfattningsvis:

1. Nätverk finns i olika typer, och typerna kan särskiljas med utgångspunkt i
olika slag av bindningar.

2. Olika nätverkstyper uppvisar olika egenskaper.

3. Nätverk är en social entitet.

Strategiska nätverk
J. Carlos Jarillo använder begreppet strategiska nätverk för att fånga ett särskilt
framgångsrikt sätt att organisera produktionen (Jarillo 1993). Som exempel på
strategiska nätverk anför Jarillo två fall: Benetton-modellen och Toyotismen.
Jarillos beskrivning av dessa fall tydliggör och konkretiserar flera av de aspekter
på nätverk som redogörelsen hittills har kommit in på. Därför har jag valt att ge
en utförligare redogörelse för dessa fall.

Benetton-modellen – Klädföretaget Benetton startades 1955 av Luciano Benet-
ton. I princip följer företagets utveckling mönstret att börja ”med två tomma
händer”, till att efter 40 års utveckling idag vara en av världens största kläd-
kedjor. Om det finns något entydigt kännetecken som präglar Benettons verk-
samhet under hela dess historia är det tillväxt. Ständig tillväxt. Jarillo identifie-
rar tre grundläggande idéer, praktiserade sedan början på sextiotalet, som fram-
gångskonceptet bygger på. (Jarillo 1993:98–99)

1) Försäljning med starka försäljningsincitament. Produkterna säljs enbart via
specialiserade ”knitwear-stores” som ägs och drivs lokalt. Detta till skillnad
från varuhus och boutiquer som säljer många olika sorters kläder av flera
märken. Genom specialiseringen och decentraliseringen kommer klädes-
plaggen att säljas av personer (butikernas ägare) som har ett starkt intresse
dels för produkten, och dels för att öka försäljningen.

2) Låga produktionskostnader genom

a) Ny teknik. Bland annat ett nytt sätt att göra ull mjukare, som kaschmir.
Tekniken baserades på en metod som Luciano hade studerat vid besök på
ullfabriker i Skottland.

b) Låga investeringskostnader. Genom att köpa begagnade och restaurerade
maskiner till en bråkdel av priset för en ny maskin kunde Benetton producera
sina tyger med perfekta resultat trots låga investeringar.
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3) Helhetssyn på produktionskedjan, ända fram till slutkund. Till skillnad från
andra klädproducenter intresserade sig Benetton inte bara för själva tillverk-
ningen av kläderna, utan också för hur de nådde ut till kunderna. Luciano
ville inte gå via återförsäljare, utan föredrog en mer direkt koppling till kun-
derna. Butikerna skulle vara specialiserade på Benettons sortiment, och även
följa bestämda designmönster i dekor och färgval. De skulle också drivas av
en viss sorts människor.

Under slutet av 60-talet och början av 70-talet spred sig Benetton på den inhem-
ska marknaden. Efter en femårsperiod hade 200 Benettonbutiker öppnat i Ita-
lien. Fram till 1979 fortsatte huvuddelen av försäljningen (98%) att vara kon-
centrerad till hemlandet. Därpå inledde företaget en stark internationell satsning
med förgrundsfigurer som prinsessan Diana och prinsessan av Monaco som
marknadsföringshjälp. På tre år öppnades 2000 butiker runt om i Europa, vilket
fyrdubblade försäljningen. Mot slutet av 1985 hade Benetton 3200 butiker i
femtiosju olika länder, och ännu ett år senare hade antalet butiker ökat till 4000.
1993 hade antalet butiker ökat till 6000. Denna enorma tillväxt förklarar Jarillo
med företagets sätt att organisera produktionen. Benetton-familjen ”uppfann”
ingenting. Man utnyttjade inte heller fördelar i särskilda lokala förutsättningar.
Den verkliga innovationen låg i strategin och i sättet att organisera företaget och
företagen omkring det i syfte att implementera strategin. (Jarillo 1993:99–101)

Hur såg då strategin och organiseringen ut? Jarillo sammanfattar Benettons stra-
tegi i tre punkter (Jarillo 1993:101):

1. För att vara framgångsrik inom modeindustrin måste man ha en kapacitet att
ständigt anpassa produktionen efter smakförändringar hos sin målgrupp.
Därför behövs en extremt nära relation till kunderna och en förmåga att åter-
föra önskemål om förändringar direkt till produktionen. Det måste finnas
återkopplingsmekanismer.

2. Tillverkningen måste ha volym för att kunna erbjuda bra kvalitet och bra
design till lågt pris.

3. Volym kräver globala ambitioner. Man måste nå målgrupper också utanför
det egna landets gränser. Detta bidrar både till volym och till nya influenser/
återkopplingar om den möjliga trendutvecklingen.

Denna strategi genomsyrar sättet att organisera tillverknings- och försäljnings-
leden i företaget. Benetton är ett starkt decentraliserat företag, inte bara inom
tillverkningen, utan också inom design, styling, logistik, distribution och försälj-
ning. Majoriteten av dessa aktiviteter utförs av personer och företag utanför
Benetton. År 1992 sålde Benetton kläder för två miljarder dollar med en egen
personalstyrka på omkring 1000 personer. Styling och design köps upp av inter-
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nationella frilansstylister. Över åttio procent av tillverkningen utförs av externa
underleverantörer som tillsammans har mer än 10000 anställda. Logistik och
distribution utförs också av externa aktörer. Hela försäljningsorganisationen
sköts av 100 agenter som ansvarar för de 6000 butikerna över hela världen. I
försäljningsorganisationen är det bara ett mindre antal områdeschefer som hör
till själva Benetton, och som samordnar försäljningen utifrån geografiska
territorier. (Jarillo 1993:101ff)

I denna organisation tar det ca 21 månader från det att man fastställer desig-
nen på en ny produkt till dess att den finns i butiken. Då modet under samma
period hinner förändras ungefär fyra gånger, givet företagets säsongsindelning
med två säsonger per år (vår/sommar, höst/vinter), krävs en viss flexibilitet och
förmåga att göra kontinuerliga justeringar under hela processen. Under perioden
ges därför flera möjligheter till återkopplingar. En metod är att senarelägga färg-
sättningen. Istället för att använda färgat garn tillverkas kläderna ofärgade. På
så sätt går det att tillverka en stor mängd klädesplagg innan man fattar det slut-
giltiga beslutet om klädfärg. Därmed kommer färgvalet att svara mot den senas-
te trenden och man undviker därigenom att samla på sig stora lager kläder med
en färgsättning som inte är tilltalande. En annan återkopplingsmekanism är att
varorna beställs direkt av butikerna, och inte via grossister vilket är annars bruk-
ligt inom branschen. Det ger en mer direkt kommunikation av önskemålen från
kunderna. Benetton tillämpar också ett system av förintroducering, så kallad
”flash collection”, där ett mindre sortiment skickas till butikerna på prov innan
säsongen börjar. På så vis kan en viss återföring ske till produktionsledet så att
eventuella missar kan rättas till. (Ibid.)

Tillverkningen är indelad i tre divisioner: ylle, bomull och jeans. Ylledivisio-
nen arbetar med färre än tio underleverantörer av råmaterial. De andra divi-
sionerna köper råmaterial från sammanlagt omkring 90 underleverantörer. Rå-
materialet distribueras sedan till de 350 legotillverkarna som gör kläder av mate-
rialen. Kontakterna mellan Benetton och tillverkarna är tät. Benetton förser till-
verkarna med teknisk kapacitet och kunnande, men också finansieringsmöjlig-
heter. Kontakterna med underleverantörerna underlättas också av att varje Be-
nettonchef samtidigt är chef, ägare och verkställande direktör över det underle-
verantörsföretag som ingår i nätverket. (Ibid.)

Kraven är hårda på förmågan till snabba anpassningar. Maskinerna måste
justeras varje vecka i enlighet med nya direktiv för stilar, former och färger. Be-
netton vill också ha viss insyn i underleverantörernas och legotillverkarnas ma-
skinpark och produktionskapacitet för att kunna planera sin produktion bättre.
Också arbetsorganisatoriska frågor blir föremål för den stora beställarens direk-
tiv. Arbetstiden är normalt 8 timmar per dag, men när efterfrågan ökar kan un-
derleverantörerna tvingas jobba 12 eller ännu fler timmar per dag. (Ibid.)

Majoriteten av legotillverkarna arbetar uteslutande för Benetton. Det ger ef-
fektivitetsvinster genom att legotillverkaren inte behöver lägga så mycket tid och
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kraft på säljorganisation och ekonomihantering. Benetton förser företaget med
råmaterial, och köper sedan upp allt som produceras. Ekonomin regleras på en
faktura som skickas ut månadsvis. Nackdelen är att autonomin blir mindre och
sårbarheten ökar. Fördelen är att tillverkaren kan koncentrera sig mer på pro-
duktion och lägga mindre tid och resurser på administration. För Benetton ligger
fördelen framförallt i att produktionen i stort utvecklar en extrem flexibilitet.
Möjligheten att utkräva övertid är till exempel betydligt större i ett sådant sys-
tem än i en stor koncern där de anställda är organiserade i starka fackförening-
ar.27 En annan fördel28 är att kostnaderna hålls nere. Med en organisation av
hundratals underleverantörer som var för sig eftersträvar låga omkostnader är
kravet på övervakning och kontroll i princip obefintligt. Incitamenten att effek-
tivisera i det lilla är starkt decentraliserade till varje underleverantör. På det viset
skapas jordmån för många små, smarta idéer som sänker kostnaderna och höjer
kvaliteten. Också sett utifrån volymstrategin präglas underleverantörssystemet
av hög ändamålsenlighet. Behöver man utöka kapaciteten anlitar man fler un-
derleverantörer. Därmed skapas möjligheten att växa snabbt och effektivt utan
att för den skull tvingas bygga större fabriker eller omorganisera hela koncernen.
(Ibid.)

Alla underleverantörer lever inte upp till Benettons krav. Nästan tio procent
per år blir av med sina kontrakt på grund av att de inte lever upp till kvalitetskra-
ven. Dessa företag slängs inte ut på gatan utan att ha blivit förvarnade. Fabriks-
cheferna känner sina underleverantörer, och har daglig telefonkontakt med dem.
Kommunikationen gör att fel ofta kan rättas till innan det är för sent. (Jarillo
1993:109)

Försäljningsledet präglas av samma flexibilitet som tillverkningen. Det består
av tre led: företaget, agenterna och butiksägarna. Agenterna fungerar som för-
medlande länk mellan företaget och butiksägarna. De tar upp beställningar och
introducerar nya kollektioner. Precis som i produktionsledet är kommunikatio-
nen mot Benetton väl utvecklad. Butiksägaren beställer varor varje dag via agen-
ten, och får sina leveranser direkt från centrallagret. När varorna är betalda ut-
går en bonus på fyra procent till den agent som förmedlat beställningarna. Bonu-
sen har inneburit att agenterna ofta tjänar mer än Benettons egna chefer, vissa till
och med mer än verkställande direktören. Agenter som tjänar mycket pengar
uppmuntras att använda delar av sitt kapital till att öppna nya butiker. Denna
mekanism svarar mot företagets expansionistiska strategi. (Jarillo 1993:110-111)

I stort förklarar Jarillo Benettons effektiva produktionsstruktur utifrån å ena
sidan ett system av många självständiga delar och å andra sidan dessa delars
koordinering i ett större system. Alltså: till skillnad från koncernen präglas Be-
nettons produktionsstruktur av självständighet och decentralisering. Och till skill-
nad från den rena marknaden präglas relationerna mellan delarna av koordine-
ring, samarbete och kommunikation. (Jarillo 1993:116)
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Toyotism – Det unika med Toyotas modell, jämfört med produktionsstrukturen
hos till exempel amerikanska biltillverkare, ligger i relationen till underleveran-
törerna. General Motors hade under senare delen av 80-talet 750000 anställda
som producerade 8 miljoner bilar om året, eller 10 bilar per anställd. Toyota
hade vid samma tidpunkt 65000 anställda som producerade omkring 4.5 miljo-
ner bilar om året, eller 70 bilar per anställd. (Jarillo 1993:117ff)

Skillnaden är inte i första hand en skillnad i produktivitet, utan den handlar
mer om att Toyota outsorcar praktiskt taget allt som behövs för att sätta ihop
bilen. Primärt är det ca 150 underleverantörer som var och en har det huvudsak-
liga ansvaret för en hel komponent, till exempel sätet. Detta är en viktig skillnad
från den gängse modellen där underleverantörerna producerar delar till kompo-
nenter enligt ritningar som fastställs av beställaren. För den japanske sätestillver-
karen är konstruktionsansvaret decentraliserat. Endast ett fåtal parametrar rö-
rande dimensioner, kvalité, karaktäristik och riktpris anges, resten är upp till
leverantören att utveckla. Relationen till primärleverantörerna är också konti-
nuerlig. Sätestillverkaren vet att den inte enbart har att tillverka säten till årets
modell, också en ny variant till nästa års modell, och näst-nästa års. (Ibid.)

På leverantörsnivå upprepar sig samma princip. Var och en av de 150 primär-
leverantörerna har i sin tur egna leverantörsnät som fungerar på samma sätt.
Cirka 5000 sekundärleverantörer uppskattas vara aktiverade i Toyotas tillverk-
ning. Räknar man in också följande led med företag hamnar slutsumman på upp
till 40000 firmor som på något sätt tillverkar komponenter till Toyotas bilar.
(Ibid.)

Den kontinuerliga karaktären på förhållandet mellan beställare och underle-
verantör innebär att konkurrensen mellan underleverantörerna ter sig annorlun-
da. Toyota släpper inte en underleverantör. Om det skulle uppstå problem läggs
den delen av produktionen tillfälligt över på någon annan som specialiserar sig
på samma sak. Under tiden hjälper Toyota den problemtyngde underleverantö-
ren att komma tillrätta tills allt återgår till det normala. Ett renodlat konkurrens-
agerande skulle i det här fallet innebära att de problemdrabbade företagen faller
ur och ersätts med sina konkurrenter. Inom Toyotismen finns det en helt annan
kommunikation mellan beställare och underleverantör. Den möjliggör också ett
ömsesidigt lärande mellan olika delar av kommunikationen. (Ibid.)

Men konkurrensen är inte frånvarande. Som system konkurrerar Toyota mot
andra, motsvarande system (Nissan, Honda, Mazda etc.). Inom varje nätverk
håller företagen varandra om ryggen, men på systemnivå är konkurrensen hård.
(Ibid.)

De främsta likheterna mellan Benetton-modellen och Toyotismen ligger i rela-
tionen till underleverantörerna. Det finns många väsentliga skillnader i arbetsor-
ganisatoriska och andra avseenden. På det arbetsrättsliga området är det mycket
som brister. Poängen med produktionsmodellen är att småskaligheten och de-
centraliseringen som princip leder till effektivare och bättre produktionsresultat.
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Strategiska nätverk – Till skillnad från stora koncerner som samarbetar inåt och
konkurrerar utåt bygger det strategiska nätverkets princip på samarbete mellan
organisatoriskt åtskilda enheter. Och till skillnad från den konkurrerande mark-
nadens nollsummespel där den enes död är den andres bröd arbetar de strate-
giska nätverken enligt motsatt princip. Genom samarbetet skapas förutsättningar
för den gemensamma kakan att växa, och ingen behöver gå under för att någon
annan skall tjäna mer. Jarillo använder följande modell för att definiera vad stra-
tegiska nätverk är för något:

figur 4: Jarillos modell över strategiska nätverk

Källa: Jarillo 1993:131

Den övre raden visar att företagande kan bygga antingen på samarbete eller på
frånvaron av samarbete. I det förra fallet kännetecknas företagandet av samar-
betsanda och gemensamma mål. I det senare fallet kör varje enhet eller medarbe-
tare sitt eget race, utan hänsyn till något gemensamt mål eller till andra enheter.
Den vertikala raden skiljer mellan å ena sidan gemensamt ägande och å andra
sidan åtskilt ägande. Modellen visar att samarbete eller icke-samarbete är egen-
skaper som kan prägla relationerna både inom organisationer och mellan orga-
nisationer. Produktion kan organiseras på alla fyra sätt, men den mest fram-
gångsrika modellen är, enligt Jarillo, det strategiska nätverket. Alltså en modell
där organisatoriskt åtskilda enheter samarbetar i nätverk. Detta är Jarillos defi-
nition av vad ett strategiskt nätverk är.

Vad är det som gör att det strategiska nätverket är mer effektivt än de andra
produktionsprinciperna? Jarillo använder tre variabler för att förklara detta. En
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aktivitet kommer att ingå i företagets egen produktionsprocess om den interna
kostnaden (IC) är lägre än priset hos en extern aktör (EP) plus transaktionskost-
naden (TC) som tillkommer i och med den externa relationen. Den verkliga kost-
naden för att få ett arbete utfört av en extern aktör är alltså priset plus transak-
tionskostnaden (EP+TC). Således kan det rationella villkoret för att en verksam-
het skall utföras internt formuleras enligt följande: IC < EP+TC. Det kan alltså
vara rationellt att utföra ett arbete inom den egna koncernen även om det exter-
na priset är lägre än den interna kostnaden. Bara om transaktionskostnaden är
tillräckligt låg blir det lönsamt att lägga ut jobb på andra, billigare aktörer. Om
ett företag förlorar för mycket i transaktionskostnader på att lägga ut en verk-
samhet på en billigare utförare kan det alltså vara mer rationellt att behålla verk-
samheten i företaget. Å andra sidan kan det bli lönsamt att lägga ut jobb om man
hittar ett sätt att sänka den transaktionskostnad som tvingar företag att integre-
ra. (Ibid.)

Häri ligger själva poängen med det strategiska nätverket: lägre transaktions-
kostnader. Villkoret för strategiska nätverk är, enligt Jarillo, att den externa kost-
naden och transaktionskostnaden tillsammans är lägre än den interna kostna-
den. Detta gäller under förutsättning att transaktionskostnaden sänks av ett spe-
cifikt företag, inte om den är låg generellt. Med en generellt låg transaktionskost-
nad som utgångspunkt skapas inga nätverk, utan då lägger alla ut produktion
som inte är lönsam att driva själv. En elektriker tillverkar inte sina egna reservde-
lar eftersom det är billigare att beställa massproducerade sådana. Om transak-
tionskostnaderna är höga och inte sänks av att verksamheter läggs ut eller fort-
sätter att ligga på externa aktörer följer integration. Om det blir dyrt och krång-
ligt att lägga ut löneadministrationen på en extern aktör tar man hem den igen.
Bara om transaktionskostnaderna sänks av ett specifikt företag skapas nätverk
(Jarillo 1993:134). Hur sänker man transaktionskostnader? Som fundamental
komponent i strävan att sänka transaktionskostnader anger Jarillo förtroende
(trust). Jarillo utvecklar:

When there is trust, the need of pre-specifying every possible future outcome
and of setting up mechanisms to prevent or correct opportunistic behaviour is
greatly diminished (Jarillo 1993:135)

På frågan hur man skapar förtroende svarar Jarillo sammanfattande:

In summary, be nice, provocable and forgiving, always stressing the future gains
to be had from present cooperation, to de-emphasize hard bargaining over
current deals. (Jarillo 1993:142)

Förtroende är essentiellt för samarbete (Jarillo 1993:142). Basen för förtroende-
relationer är långsiktighet och långvarighet, tid och perspektiv. Förtroende är
också något som utvecklas när det tillämpas.

Ett vanligt sätt att komma runt den tidskrävande proceduren att skapa förtro-
enderelationer i nätverk mellan företag är att utnyttja redan existerande relatio-
ner. Ett exempel på detta är företagskulturen i Gnosjöregionen, där förtroendet
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mestadels kanaliseras genom frikyrkliga samfund (Wendeberg 1982). Andra ex-
empel är företagsnätverk bland emigrerade kineser eller diamanthandel bland
ortodoxa judar (Jarillo 1993:146). Gemensamt för dessa är att förtroenderela-
tionerna kanaliseras via något annat än den rena affärsrelationen eller den tillfäl-
liga bekantskapen. Istället är det etniciteten, grupptillhörigheten eller det religiö-
sa samfundet som förmedlar och underhåller förbindelserna. De sociala banden
borgar för låga transaktionskostnader. Medlemmarna av samfundet eller den
etniska gruppen har andra, stadigare grunder för att kunna lita på varandra än
de kalkylerande aktörerna på den flyktiga och anonyma marknaden.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att strategiska nätverk är långsikti-
ga, avsiktliga arrangemang bland vinstdrivande verksamheter som tillåter de in-
gående företagen att uppnå eller bibehålla konkurrensfördelar gentemot aktörer
utanför nätverket. Effektivitetsvinsten nås genom att minimera transaktionskost-
nader mellan olika uppgiftsutförare. Den aktiva komponenten i att reducera
transaktionskostnader är förtroende.

Jarillos beskrivning av strategiska nätverk innehåller svar både på frågan vad
strategiska nätverk är och på frågan hur de fungerar. På frågan ”vad är strategis-
ka nätverk” svarar Jarillo med en fyrfältstabell, där det strategiska nätverket
definieras som organisatoriskt åtskilda enheter i samarbete. I korthet är det detta
som är svaret på frågan: Nätverk är organisatoriskt åtskilda enheter som samar-
betar. Här kan också tilläggas att samarbetet bygger på förtroende.

Hur fungerar strategiska nätverk? Det strategiska nätverkets främsta poäng
är att det sänker externa transaktionskostnader genom att utveckla förtroende
mellan de organisatoriskt åtskilda enheterna. Denna process är självförstärkan-
de, och förstärkningen äger rum i interaktionen mellan nätverket och dess aktö-
rer. Å ena sidan internaliserar aktörerna nätverkets epistemologi29 (där förtroen-
det utgör en viktig del). Å andra sidan leder denna internalisering till ett mer
nätverksanpassat beteende, en nätverkstillvänd praktik, vilken i sin tur förstär-
ker nätverket och därmed också nätverkets påverkan på sina aktörer (Jarillo
1993:143). Förtroendet och de sänkta transaktionskostnaderna möjliggör en
produktionsstruktur där varje del i varuförädlingen genomförs av den som är
bäst lämpad. Det finns ingen anledning att själv genomföra en aktivitet till ett
högre pris därför att kostnaden för att lägga ut verksamheten på någon annan
blir för hög. Med låga transaktionskostnader innebär det besparingar att lägga
ut aktiviteter på andra. Som en ytterligare konsekvens blir den totala produk-
tionsstrukturen mer flexibel och specialiserad. Produktionen är inte begränsad
av anpassningssvårigheterna i en stor anläggning, utan delarna kan kombineras
i de konstellationer som passar bäst för tillfället. Tillväxtförmågan grundar sig
på införlivandet av nya enheter istället för på tillväxten av befintliga. Detta inne-
bär att också förmågan att växa, liksom förmågan att krympa, är jämförelsevis
god. Häri ligger mycket av nätverkets flexibilitet. Sammanfattningsvis:
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1. nätverk är organisatoriskt åtskilda enheter i samarbete

2. samarbetet i nätverk bygger på förtroende

3. sättet att samarbeta i nätverk skapar flexibilitet och förmåga till anpassning

4. nätverk sänker transaktionskostnader.

Slutsatser
Det finns flera olika beskrivningar av nätverk och nätverksliknande konstellatio-
ner. Likaså finns det en hel del forskning om dessa fenomen. I de ovan beskrivna
exemplen från denna flora har jag abstraherat fram en rad bestämningar av den
sociala entiteten nätverk. I detta avsnitt skall de olika bestämningarna föras sam-
man till en. Först en kort repetition:

tabell 3: Nätverk enligt fyra begreppsinnebörder
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De olika beskrivningarna har mycket gemensamt. Flera egenskaper är återkom-
mande. Jag har inte sett några direkta motstridigheter mellan olika beskrivningar,
utan samstämmigheten är stor även om olika författare har valt att lägga beto-
ningen lite olika. Svaren på frågorna vad nätverk är och hur de fungerar kan
utifrån ovanstående exempel sammanfattas i följande punkter:

– Nätverk är en social entitet.

– Nätverk är en struktur av relativt autonoma enheter som samarbetar.

– Nätverksstrukturen kännetecknas av flexibilitet och specialisering.

– Samarbetet kännetecknas av förtroende.

– Nätverk bygger på personliga relationer.

– Nätverk är decentraliserade och specialiserade.

Exemplen innehåller också flera lite utförligare funktionsbeskrivningar. Jag sam-
manfattar några av dessa i följande punkter:

• Nätverk tenderar att generera förtroenderelationer. I produktionssamman-
hang bidrar förtroenderelationer till låga transaktionskostnader. Låga trans-
aktionskostnader innebär låga produktionskostnader, vilket i sin tur leder till
hög konkurrenskraft.

• Relationerna i nätverket är personliga. Personliga relationer motverkar ”fult
spel”, och frånvaron av fult spel påverkar karaktären hos den konkurrens
som råder i nätverket.

• Nätverk gynnar kommunikation. Kommunikationen möjliggör informations-
spridning. Informationsspridningen tenderar att gynna innovationsspridning.
Innovationsspridningen bidrar till att fler deltar i tillämpningen och utveck-
lingen av nya idéer.

• Informationsspridningen gynnar också feedback. Feedback innebär tillgång
till snabb information om huruvida nya tillämpningar fungerar bra eller inte,
om vad som inte fungerar och om hur det som inte fungerar bra kan åtgärdas.
Nätverk är i den meningen ”självreparerande”.

• Förtroendefulla relationer och kommunikation utgör en god grund för kon-
struktivt samarbete. Detta slags samarbete bidrar till att generera en hög
innovations- och produktionskapacitet.

Det finns många bottnar i dessa beskrivningar och det är lätt att halka in på
detaljer om de olika komponenternas inbördes relationer. Här och nu nöjer jag
mig med denna sammanfattning och går vidare till nästa nätverksbegrepp.
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Nätverk som forskningsmetod

Inom det paradigm som betraktar nätverk som perspektiv förekommer ofta
metodologiska resonemang kring olika, till nätverksperspektivet knutna metod-
tekniker. Vidden och omfattningen av metodresonemangen och den samtidiga
frånvaron av eller bristen på egentlig teori, har fått kritiker att kalla angrepps-
sättet en metod utan teori (Collins 1988; Kallinikos 1995). Men nätverksanalys
är inte en teori, och utger sig heller inte för att vara det. Det är som Borell &
Johansson skriver:

Nätverk i betydelsen analysverktyg är just ett redskap (med vars hjälp man ana-
lyserar en social struktur som ett nätverk) och betecknar inte någon substanti-
ellt existerande företeelse. (Borell and Johansson 1996:15)

Nätverksanalysen, så som den framställs av John Scott (till exempel 1991), har
därför en utpräglat metodologisk ansats. Titeln på hans bok ”Social Network
Analysis: A Handbook” är en talande inramning av den metodologiska horison-
ten.

Utpräglat empirisk och kvantitativt inriktad som den är har nätverksanalysen
utvecklat en hel terminologi omkring nätverkens mätbara karaktäristik. Ofta
har termerna mycket precisa matematiska bestämningar, och variablerna de grun-
dar sig på förutsätts vara operationaliserbara. I det följande ges en inledande
orientering bland dessa termer.

Grafteorin
En graf är enligt denna utgångspunkt en avbildning av nätverk, till exempel som
figuren nedan:

figur 5: Graf
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Liknande illustrationer kan användas för att åskådliggöra exempelvis kausal-
kedjor eller andra mer variabelfokuserade sammanhang. Men till skillnad från
dessa intresserar sig grafteorin för det kvalitativa mönster som kopplingarna bil-
dar. Det är alltså mönstret av relationer som är det primära studieobjektet, inte
enheterna som binds ihop. (Scott 1991:67)

Grafteorin innehåller ett antal begreppsliga verktyg vilka syftar till att beskri-
va mönstret av relationer (Scott 1991:68). Jag skall gå igenom några av de mest
grundläggande.

Först och främst gäller för relationerna att de kan vara riktade (directed),
oriktade (undirected) eller värderade (valued) (Ibid.). Riktade relationer marke-
ras genom att strecken i figuren förses med en pil. Denna typ av relation kan
också vara dubbelriktad. I så fall har strecket pilar i bägge ändar. Oriktade rela-
tioner består enbart av streck. Värderade relationer kan illustreras med olika
typer av streck (streckade, streckprickade etc.), olika tjocka streck eller en siffra
i anslutning till strecket. Värdet kan uttryckas i vilken skaltyp30 som helst. Vär-
derade relationer kan också uttrycka kvalitativt olika bindningar (exempelvis
med röda streck för personliga relationer och blå för affärsmässiga). Detta sagt
om relationerna.

Två punkter betecknas som näraliggande (adjacent) om de är direkt kopplade
till varandra (Borell and Johansson 1996:17). I figuren ovan är till exempel A
och B näraliggande medan C och E inte är det. Summan av alla till en punkt
näraliggande punkter bildar ett grannskap (neighbourhood). Således består E:s
grannskap av G, B och H. Avståndet mäts inte i centimeter, utan i antalet mellan-
liggande punkter. Därför är avståndet mellan K och D kortare än avståndet mel-
lan K och H.

Antalet punkter i ett grannskap kallas för grad (degree) (Ibid.). Summan av
graderna i en graf är alltid antalet linjer gånger 2. Figuren ovan innehåller 12
linjer och har därav graden 24. Detta kan kontrolleras i följande tabell:

tabell 4: Grader

Punkt Grad
A 1
B 4
C 1
D 1
E 3
F 3
G 4
H 3
I 1
J 1
K 1
L 1

Summa 24
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Av tabellen framgår att det endast är en liten del av nätverkets alla punkter som
ingår i varje punkts grannskap. Långt ifrån alla relationer är direkta, utan de
flesta är sammanlänkade via andra punkter. Så är till exempel D sammanlänkad
med H via G och E, eller via G-E-B-F.

Vägen mellan två avlägsna punkter kallas i grafteorin för stig (path) (a.a. s.18).
Avståndet mäts i antalet linjer stigen består av (Ibid.). Mellan D och H finns två
stigar. Den ena har längden 3 och den andra har längden 5. Den kortaste stigen
kallas det geodetiska avståndet (geodesic distance) (Ibid.).

Om alla geodetiska avstånd är lika med 1 är grafen komplett (a.a. s.19). Ex-
empel på sådana strukturer är trianglar (triader) eller pentagramliknande konst-
ellationer. Ju större nätverken är desto mer ovanligt är det att de är kompletta
(Ibid.). Antalet faktiska linjer är ofta betydligt mindre än antalet möjliga.

Relationen mellan det faktiska och det möjliga antalet linjer kallas densitet
(Ibid.). Matematiskt uttrycks densiteten i formeln d=l/(n(n-1)/2), där d står för
densitet, l för antalet faktiska linjer och n för antalet punkter (Ibid.). Formeln i
nämnaren räknar ut det totala antalet möjliga linjer med utgångspunkt i antalet
faktiska punkter. Detta tal ökar starkt exponentiellt i relation till antalet punk-
ter, vilket innebär att densiteten till stor del beror på hur många punkter som
ingår i nätverket (a.a. s. 20ff).

Ett annat och mer diversifierat mått på nätverksstrukturens sammansättning
är centraliteten. Den beskriver hur tätheten är fördelad i nätverket. Centraliteten
kan mätas på tre olika sätt: lokalt, globalt eller mellankommande. Den lokala
centraliteten baserar sig på grannskapets storlek, och räknas ut i antalet kontak-
ter på en eller ett par stiglängders avstånd. Den globala centraliteten tar hänsyn
till positionen i förhållande till hela nätverket, och beräknas utifrån avståndet
mellan olika punkter. Om summan av de geodetiska avstånden mellan en punkt
X och alla andra punkter i nätverket är lågt, är den globala centraliteten för X
hög. Mellankommande centralitet tar fasta på i vilken grad en punkt har en
förmedlande eller länkande funktion mellan olika delar av nätverket. En sådan
position kan vara betydelsefull som grund för kontroll och maktutövande. (Ibid.)

För en oregelbunden graf pekar de olika centralitetsmåtten ofta ut olika områ-
den som centrala. Utgår man från lokal centralitet är det B och G i figuren ovan
som har den högsta centraliteten. Utifrån mellankommande centralitet har E en
mer central position.

En intressant aspekt som grafteorin kan hjälpa till att illustrera och även iden-
tifiera, är förekomsten av subgrafer (sub-graphs). I stora nätverk tenderar det att
utkristalliseras mindre klickar (cliques) eller fickor där det råder högre densitet
än på andra ställen i nätverket. Det kan då röra sig om en grupp företag som
samlas kring produktionen av en specifik produkt, en mindre krets av mer sam-
mansvetsade individer eller liknande. För att hitta dessa subgrafer tillhandahål-
ler grafteorin en rad olika tillvägagångssätt. (Scott 1991:103ff)
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Grundkategorin är subgrafen. Den kan bestå av vilken del av det totala nät-
verket som helst: en slags urval (slumpmässigt, strategiskt etc.) av det totala nät-
verket. En mer sofistikerad väg är ”klickanalysen” (clique analysis). I den tar
man hänsyn till den totala nätverksstrukturen och använder olika matematiska
tillämpningar för att härleda fram ”naturliga” subnätverk. I beräkningen tar
man då med mått som centralitet, densitet och liknande. Beroende på hur härled-
ningsproceduren är komponerad kommer resultaten att se olika ut. (Ibid.)

Grafteorin är ett metodologiskt och analytiskt instrument som åskådliggör
nätverkets struktur. I princip finns inga gränser för vad som kan undersökas med
detta verktyg. En graf kan alltså beskriva vilket mönster av relationer som helst:
datornätverk, relationer mellan karaktärerna i en såpopera eller parningsförhål-
landen i en flock med apor. Grafteorin svarar på frågor om hur nätverkets struk-
tur ser ut. Vad den däremot inte svarar på är frågan vad nätverk är för något.

Matriser
Om antalet enheter och länkar i nätverket växer över en viss gräns kommer de
grafteoretiska illustrationerna snabbt att bli röriga och oöverskådliga (Scott
1991:149). En alternativ väg att åskådliggöra nätverk är med hjälp av matriser.
Dessa kan följa tre olika grundprinciper:

figur 6: Sociala nätverksmatriser

Källa: Scott 1991:42
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Principerna kan åskådliggöras med ett exempel där man jämför kopplingar mel-
lan företag genom att undersöka så kallade ”personunioner”, det vill säga när
samma personer finns representerade i styrelserna för flera olika företag.31 Om
företagen fyller case-kolumnen och styrelsemedlemmarna affiliation-raden skulle
en beskrivning av nätverket enligt princip (i) kunna se ut så här:

figur 7: Frekvensmatris

Källa: Scott 1991:46

Ur matrisen kan man då läsa att i styrelsen för företag 1 finns styrelseledamöterna
A, B, C och D representerade. För företag 1 och 2 är ledamöterna A, B och C
gemensamma. Detta kan uttryckas som att länkvärdet mellan företag 1 och 2 är
3. Detta eftersom antalet gemensamma styrelseledamöter är 3.

Den andra principen uttrycker länkrelationen mellan företagen. Värdena i
matrisen baseras på antalet gemensamma styrelseledamöter:

figur 8: Länkmatris mellan företag

Källa: Scott 1991:46

De högsta länkvärdena finns mellan företagen 1–2 och 1–3. Lägsta länkvärdena
föreligger mellan företagen 1–4 och 3–4.

Principen (iii) är snarlik princip (ii) men uttrycker istället länkrelationen mel-
lan styrelseledamöterna. Värdena baseras här på antalet styrelser som ledamö-
terna har gemensamt.
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figur 9: Länkmatris mellan styrelseledamöter

Källa: Scott 1991:46

Här visar det sig bland annat att ledamöterna B och C är samtidigt represente-
rade i tre olika företagsstyrelser.

Nu är det inte alla matriser som sätter värden på bindningarna. Den vanliga
varianten är att bindningsvärdet begränsas till 1 eller 0. Antingen finns en bind-
ning (1) eller så finns den inte (0). Likaså gäller det för möjligheten att ange
riktning på bindningen, att det är metodologiskt och analytiskt enklare att åskåd-
liggöra nätverksstrukturer ju färre bestämningar länkarna innehåller. Annars är
det givetvis möjligt att för ett nätverk ange såväl styrka som riktning och kvalité
hos varje bindning som överhuvudtaget förekommer. Styrkan anges med en siff-
ra, riktningen läses från enheten på den lodräta axeln till enheten på den vågräta
och kvaliteten anges i rubriken till den enskilda matrisen. En matris visar endast
nätverksstrukturen för en bindningskvalitet.

I en eller flera matriser blir sådana data mindre problematiska att åskådliggö-
ra än i motsvarande grafer, åtminstone om det är fråga om ett större nätverk. I
övrigt gäller att matriser kan åskådliggöras i grafer, men att meningen med detta
avtar i takt med att storleken på nätverket ökar.

Blockmodellering
Stora nätverk är sällan homogena. Vissa delar utvecklar högre densitet medan
andra delar mest består av tomrum. Större nätverksmönster tenderar att utveckla
klickar32 eller kluster präglade av strukturell ekvivalens. Dessa områden är åt-
skilda med det som Ronald Burt kallar strukturellt tomrum (Burt 1992:18ff).

Med klick menas här en grupp av objekt av vilka samtliga har bindningar till
varje annat objekt, och där klicken inte ingår i en annan klick (Scott 1991:117).
Grupper av nära vänner, en styrelse eller små homogena nätverk kan beskrivas
på detta sätt. Kluster är områden i en graf som kännetecknas av högre densitet,
men där varje objekt inte måste ha bindningar till alla andra objekt (Scott
1991:129). Kluster definieras i termer av intilliggande objekt och dessa objekts
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åtskillnad från andra intilliggande objekt. Strukturell ekvivalens åsyftar ett ob-
jekts strukturella position i relation till andra objekt. Begreppet ligger nära den
traditionella innebörden i begreppet roll. Flera försök har också gjorts att beskri-
va och operationalisera rollbegreppet i termer av just strukturell ekvivalens (Burt
1992:19; Scott 1991:126ff; White et al. 1976).

En viktig skillnad mellan objekt i klickar och strukturellt ekvivalenta objekt
är att två objekt i samma klick måste vara förbundna med varandra, medan
detta villkor inte gäller för två strukturellt ekvivalenta objekt. Ett exempel på de
senare är den principiella likheten mellan två fäder. I strukturellt hänseende är
dessa positioner ekvivalenta: en far står i en bestämd relation till mor och barn,
och är i det avseendet strukturellt ekvivalent med alla fäder, även dem han inte
har någon bindning till. Innebörden i positionen bestäms av dess speciella rela-
tioner till andra positioner i ett tänkt nätverk.

Strukturella hål är, enligt Burt, det som skiljer icke-överflödiga (nonredundant)
kontakter åt (Burt 1992:18). Med överflödiga (redundant) kontakter menas de
objekt, fler än ett, som ingår i samma kluster. Det som gör objekten överflödiga
är att de inte tillför något nytt. Om en person redan har en kontakt i ett visst
kluster kommer varje ny kontakt i samma kluster alltså att vara överflödig. För
att ett objekt A skall kunna sägas vara förbundet med två andra icke-överflödiga
objekt B och C, måste B:s respektive C:s kluster vara helt åtskilda, både i relation
till varandra och i relation till A:s eventuella kluster. De icke-överflödiga kontak-
terna mellan A och B respektive A och C omgärdas alltså av strukturella hål:
inget annat än de icke-överflödiga kontakterna förbinder dessa kluster.

Utgångspunkten i Burts argumentation är starkt rationalistisk. Om ett objekt,
eller ”a player”, som Burt kallar sina objekt, skall upprätthålla en rad kontakter
är det mest optimalt om kontakterna leder till kluster mellan vilka det existerar
strukturella hål. Två eller fler kontakter i ett och samma kluster är alltså inte
rationellt i detta avseende. Då är det bättre att välja ut den mest trovärdiga (trust-
worthy) kontakten och reducera de andra (Burt 1992:22). Detta tillvägagångs-
sätt är, enligt Burt, en rationell väg till konkurrensmässiga fördelar.

I analytisk mening har begreppet strukturella hål två förtjänster. För det första
fångar de den kausala agenten i sammanhanget. Det är alltså bindningen såsom
bro mellan två i övrigt helt åtskilda kluster som är det intressanta. Bindningens
karaktär (stark/svag etc.) är alltså av underordnad betydelse när det gäller den
strukturella beskrivningen av förhållandet. Det viktiga är att bindningen funge-
rar som en bro mellan två åtskilda nätverkskluster. För det andra fångar begrep-
pet strukturella hål det som denna typ av relationer egentligen handlar om, näm-
ligen informationsfördelar. Det är inte bindningens styrka eller kvalité som gör
den till en effektiv informationsspridare, utan dess strukturellt betingade karak-
tär att fungera som bro mellan olika kluster. (Burt 1992:27–28)

Dessa hål, eller ”zeroblocks” som de kallas inom blockmodelleringen, är den
primära indikatorn för relationen mellan grupper av individer (White et al.
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1976:739). Det är hålen som skiljer grupperna åt, därför är också hålen den
bestämmande kategorin. I princip är det således sökandet efter dessa hål som är
blockmodelleringens främsta syfte.

White, Boorman och Breiger definierar blockmodellen på följande sätt:

A blockmodel is a hypothesis about a set of data matrices: it specifies for each
matrix which blocks will be zeroblocks when some common partition of the
population is imposed on all the matrices ... A blockmodel consists of a square
binary matrix, called an image, for each type of tie. Each image has a row and a
corresponding column for each block. (White et al. 1976:739)

Denna definition kan behöva kommenteras. Att det är fråga om en hypotes kan
inte nog understrykas. Indelningen av undersökningsenheter i grupper, eller ”sets”
kan göras på många olika sätt, liksom sorteringen av rader och kolumner. För
detta finns olika typer av hjälpmedel. Ett sådant är matematiska algoritmer som
hjälper till i arbetet med att finna naturliga kluster. Indelningen kan också göras
manuellt, utifrån en djupare kännedom om undersökningsenheternas inbördes
relationer.

Blockmodelleringen bygger på fem grundläggande idéer. För det första en in-
delning av populationen i distinkta grupper (sets) vilka är ömsesidigt uteslutan-
de. För det andra är det frånvaron av bindningar, inte närvaron av dessa, som
utgör indelningsgrund när man letar efter dessa grupper. För det tredje krävs
många olika typer av bindningar för att beskriva en populations sociala struktur.
För det fjärde bestäms bindningens natur av strukturen hos hela populationen
för varje bindningstyp. Den femte idén bygger på principen om aggregering, det
vill säga att man för varje grupp (set), för varje bindningstyp måste fastställa
huruvida det föreligger nollblock (zeroblocks) eller inte. Ett fastställt block som
gäller för en bindningstyp kanske inte gäller för nästa bindningstyp och så vida-
re. (a.a.)

Metodologiska problem
Nätverksanalysen brottas med två metodologiska problem (Batagelj 1997).

• Gränsdragning.

• Bestämning av länkar och deras innehåll.

Gränsdragningsproblematiken handlar om hur man definierar och ringar in nät-
verk eller klusterbildningar i nätverk. Länkproblematiken handlar om hur man
teoretiskt definierar en länk, hur man operationaliserar den och empiriskt iden-
tifierar den (vilka kriterier som skall vara uppfyllda) samt om vilken typ av vär-
den länken kan tilldelas.

Ett exempel får illustrera problemen. Längre fram i avhandlingen följer en
presentation av nätverket T-verkarna. Under rubriken ”Struktur” finns en graf
som beskriver nätverket. Enheterna i denna graf har det gemensamt, att de alla
är formellt anslutna till T-verkarnas ekonomiska förening. En första gränsdrag-
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ning är alltså gjord utifrån en formell organisationstillhörighet. Därmed har ing-
en hänsyn tagits till reella kontaktnät som går utanför T-verkarna. Gränsdrag-
ningen blir, åtminstone delvis, artificiell. Om man skulle ta bort medlemskriteri-
et och föra in samtliga kontakter för varje ingående företag skulle resultatet för
det första bli ett betydligt större nätverk. För det andra skulle det kunna tona
fram helt andra klusterbildningar. Slutsatsen blir att nätverkets utseende i hög
grad beror på hur man drar gränserna kring det och var man drar dem. Det finns
inga entydiga kriterier för hur man bör dra dessa gränser.

För länkarna i samma modell uppträder ett likartat operationaliseringspro-
blem. Frågan om länkarnas existens är i exemplet helt beroende av företagarnas
egna tolkningar – dels av vad länkar vill innebära, men också av vad företagaren
själv skulle betrakta som en valid länk. När har man en personlig relation till
någon? När man ringer en gång i veckan? Eller räcker det att ringa en gång i
månaden? Vilka kriterier gäller för att en affärsmässig länk skall kunna sägas
existera? Att man samarbetar genom att lägga över beställningar man själv inte
hinner med på någon annan? Att man är underleverantör till någon? Att man är
kund till någon? Hur ofta skall man i så fall leverera eller köpa något, och i så
fall hur mycket? Ett bekvämt sätt att hantera dessa problem är att helt förlita sig
till företagarens uppgifter. Man frågar om det föreligger en kontakt, och om
företagaren säger att så är fallet, så får det vara så.

Även Scott uppmärksammar denna problematik, och exemplifierar med vän-
skapsband (Scott 1991:56–57). Han poängterar att olika personer i ett vänskaps-
nätverk kan definiera begreppet ”nära vän” på olika sätt. Respondenter med en
snäv uppfattning av vad en nära vän är kommer därför sannolikt att omges av
mindre nätverk än personer med en bredare definition. Ett sätt att komma förbi
detta kan vara att forskaren på förhand definierar begreppet ”nära vän” med
mått som interaktionsfrekvens eller liknande, men det innebär inte att resultatet
blir mindre artificiellt (Ibid.).

Också när det gäller gränsdragningsproblematiken ger Scott flera exempel på
fall där nätverket har definierats i enlighet med geografiska gränser, och där det
har funnits anledning att fundera på om inte andra indelningskriterier hade varit
mer lämpliga. Nätverk är alltså inte med nödvändighet lokala företeelser (Scott
1991:57). Det kan inte heller förutsättas att nätverkens gränser följer formella,
organisatoriska gränser.

Ett sätt att hantera gränsdragningsproblematiken är att använda sig av en så
kallad ”reputational approach” (Scott 1991:59). Det innebär att man istället för
att utgå ifrån geografiska, organisatoriska eller andra uppenbara kriterier under-
söker vilka personer i ett personligt nätverk som av andra initierade personer i
nätverket uppfattas som bärare av centrala informella positioner. Här är det i så
fall viktigt att informanterna verkligen är initierade, och det kan man inte veta
utan att ha en viss kännedom om nätverket – något som man bara kan få av
initierade personer. Således krävs en cirkelliknande procedur för att komma fram-
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åt i denna strategi (Ibid.). En alternativ teknik är snöbollstekniken där ett litet
antal informanter ger tips om nya undersökningspersoner till dess att det totala
antalet ger en överblickbar struktur. Problemet med ett sådant tillvägagångssätt
är att det inte är särskilt informativt att sedan konstatera att nätverket är ”well-
connected”.33

Vad är nätverk enligt nätverksanalysen?
Nätverksanalysen utgår ifrån samma nätverksmodell som nätverksperspektivet:
en struktur av sammanlänkade objekt. Vad nätverksanalysen gör är att tillhan-
dahålla metodologiska redskap för att samla in kunskap om och analysera verk-
ligheten utifrån denna modell. Resultatet är deskriptivt och presenteras vanligt-
vis som någon typ av illustration av nätverkets struktur.

Det är alltså mycket riktigt som Collins (1988) påpekar, att nätverksanalysen
inte är någon teori. Den säger inte så mycket om vad nätverk är eller hur de
fungerar. Syftet är att tala om hur något som analyseras med nätverksanalysens
metoder ser ut.

Skillnaden mellan nätverksanalysens metoder och andra samhällsvetenskapli-
ga metoder är att nätverksanalysen tar hänsyn till helheten. Den utgår ifrån ett
systemperspektiv, och studerar således nätverken som system. I detta har nät-
verksanalysen en viktig poäng. Den reducerar inte sammanhangen till bestånds-
delar, utan erbjuder sofistikerade metoder som klarar av att analysera den socia-
la verkligheten på systemnivå. Nätverksanalysen erbjuder metoder som bejakar
och hanterar den sociala verklighetens relationella karaktär.

Att uppfatta nätverk som en uppsättning forskningsmetoder innebär att in-
tresset inte i första hand är riktat mot vad nätverk är och hur nätverk fungerar,
utan istället mot hur ett konkret nätverk ser ut. Men i metoderna ligger vissa
antaganden som synliggör och tydliggör flera intressanta nätverksegenskaper.
De visar att små förändringar i nätverkets struktur kan medföra stora föränd-
ringar för nätverket som helhet. Att bindningsmönstret påverkar nätverkets sätt
att vara och fungera. Nätverksanalysens metoder förutsätter också att nätverket
inte har något centrum, att det inte finns någon struktur utöver det mönster av
relationer som uppstått spontant mellan delarna. Ett nätverk är inte en egen
struktur, relativt oberoende av individerna i den. Nätverket är intimt avhängigt
individerna i det.

Nätverk som utvecklingsmetod

Det fjärde och sista nätverksbegreppet uppfattar nätverk som en strategi för ut-
veckling. Med nätverk som utvecklingsmetod kan man utveckla organisationer,
regioner eller personer. På varje nivå går det att ytterligare avgränsa det som
skall utvecklas: kompetens, metoder för lärande, kvalitet, jämställdhet eller kan-
ske konkurrenskraft. Ofta jämförs nätverksstrategin med andra utvecklings-
strategier: expertstyrd, teknologistyrd, designstyrd, kommunikationsstyrd eller
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begreppsstyrd utvecklingsstrategi.34 En annan indelning skiljer mellan uppifrån-
styrd planeringsstrategi, underifrånstyrd aktiveringsstrategi och nätverksbaserad
lärandestrategi (Svensson et al. 2001:36). Resultatet av sådana jämförelser ham-
nar oftast i slutsatsen att nätverk som utvecklingsmetod är mer framgångsrik i
meningen att den leder till verkliga förändringar. En viktig förklaring till denna
fördelaktiga egenskap är att nätverk som utvecklingsmetod bygger på kommuni-
kation och engagemang. Fler är delaktiga i förändringsprocessen. Därmed vin-
ner förändringen en större acceptans, vilket i sin tur borgar för beständighet i
resultatet. Dessutom blir fler också medvetna om vad förändringen vill innebära,
vilket kan ses som en viktig detalj i sammanhanget.

Nätverk som utvecklingsmetod är en medveten strategi som syftar till att för-
ändra något. Karaktäristiskt för denna metod är att deltagarna i förändringspro-
cessen sätter gemensamma mål och att de gemensamt lägger upp strategin för att
nå målen (Svensson 2000:12). En viktig egenskap som brukar lyftas fram hos
nätverksstrategin är lärandet (Svensson 2000; Svensson et al. 2001). Vad är det
då man lär sig? IUC35 i Gnosjöregionen har gjort flera utvärderingar av detta
men har svårt att sätta fingret på vad det är (Svensson 2000:12). Ett förslag är
nätverkskompetens, det vill säga ”förmågan att kunna utnyttja andras kunskap
i sin egen verksamhet och veta var man hittar den” (a.a. s.14).

Vad går metoden ut på? IUC i Gnosjö har tagit fram en modell man kan arbe-
ta efter. Här följer en sammanfattning:

Först sätter man samman en nätverksgrupp bestående av 5–8 deltagare, en
eller två från vart och ett av mellan de 4–8 företag som skall ingå i nätverket. Det
är viktigt att deltagarna har en gemensam nämnare och att de känner att de får
ut något av samarbetet. Deltagarna bör också ha sanktion från företaget så att
de kan delta i nätverksträffarna på arbetstid (i den mån detta krävs). (Svensson
2000:16)

Arbetet i nätverket förutsätter att deltagarna engagerar sig av egen kraft. Nät-
verkandet måste vara frivilligt. En chef kan inte beordra någon att engagera sig i
ett nätverk om personen inte vill. Deltagarna själva måste inse nyttan av att vara
med. För att en nätverksgrupp skall bli effektiv krävs det tid. Under inlednings-
fasen positionerar sig deltagarna medan de lär känna varandra. Träffas man bara
någon gång i månaden eller några gånger per år blir etableringen av en fungeran-
de grupp en utdragen process. Under gruppens etableringsfas är det också viktigt
med närvaro och kontinuitet. Nätverksdeltagare kan inte utan vidare bytas ut.
Det är inte heller bra om deltagare hoppar över möten. Sådant stör och förlänger
etableringsprocessen. (a.a. s.16–18)

Det första nätverksmötet inleds med en presentation av samtliga deltagare.
Därefter kan en extern ”nätverksmotor” gå igenom innebörden av att arbeta i
nätverk, alternativt att deltagarna själva kommer fram till vad det skall innebä-
ra. I den fasen är det lämpligt att komma fram till gemensamma spelregler för
samarbetet, till exempel öppenhet inåt och sekretess utåt, obligatorisk närvaro
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på möten, att alla delar med sig av sin kunskap och att samarbetet uppfattas som
en vinna-vinna-situation. Det är också bra om deltagarna diskuterar förvänt-
ningar och enas kring målen med samarbetet. En tidsplan som alla är överens om
ger deltagarna ett konkret tidsperspektiv på nätverkssamarbetet och skapar till-
fällen för utvärderingsdiskussioner. Ett lämpligt tidsperspektiv är ett halvår eller
ett år. När den tiden har gått kan deltagarna diskutera om de vill att samarbetet
skall fortsätta och om det i så fall skall ske under förändrade former. Praktiska
uppgifter behöver också redas ut. Vem gör vad och när skall det vara gjort?
Uppgifterna fördelas bland deltagarna i samförstånd. Utvecklingsprojekt av det
här slaget drar ofta med sig vissa kostnader. Därför bör deltagarna också enas
kring finansieringsfrågor. Innan mötet avslutas bör alla vara överens om när
man skall träffas nästa gång. (a.a. s.18–22)

Efter det första mötet är det bra att förlägga de fortsatta mötena hos de invol-
verade företagen. Då kan träffarna kombineras med en utförligare presentation
av det aktuella företaget, vilket bidrar till kunskapsutbytet i nätverket. Man kan
också anordna utåtblickande aktiviteter som studiebesök, mässor, utbildningar
eller benchmarking gentemot externa aktörer. Sådana aktiviteter fyller på med
ny kunskap samtidigt som de bidrar till sammanhållningen. (a.a. s.25)

Med tiden förändras arbetet i nätverket. Under sitt arbete med att utveckla
nätverk har IUC i Gnosjö märkt att den så kallade FIRO-modellen, utarbetad av
Will Schutz (1997), äger stor relevans. Enligt modellen följer processen tre steg:
1) tillhörandefasen, 2) kontrollfasen och 3) öppenhetsfasen. Under den inledan-
de tillhörandefasen är klimatet artigt och vänligt. Deltagarna vill göra gott in-
tryck och lära känna varandras bakgrunder. Man undviker konflikter och håller
en ganska låg profil. Under denna fas händer det inte så mycket i själva nätver-
ket. Kontrollfasen kännetecknas av det motsatta. Här blir deltagarna mer ifråga-
sättande och testande, och de konflikter som hållits tillbaka under tillhörandefa-
sen kommer upp till ytan. Sammanhållningen sjunker. Detta är den känsligaste
fasen i nätverkets utvecklingsgång. I öppenhetsfasen har konflikterna överskri-
dits eller hanterats, rollerna satt sig och de gemensamma målsättningarna fast-
ställts. Gruppkänslan är stark och deltagarna försvarar nätverket både internt
och externt. Det är först i denna sista fas som nätverket börjar ge effekter in i
företagen. (a.a. s.26–28)

Nätverkssamarbetet går aldrig helt problemfritt. Det uppstår alltid problem
och konflikter. När sådant händer finns det, enligt IUC i Gnosjö, en universallös-
ning: lägg korten på bordet. Genom att ta upp problemen och diskutera dem i
nätverken kan de oftast lösas på ett smidigt sätt. Detta förutsätter att man håller
på devisen ”öppenhet inåt och sekretess utåt”. (Svensson 2000:34)

IUC i Gnosjö tillämpar en modell där utvecklingsnätverken drivs framåt av en
så kallad nätverksmotor. Nätverksmotorn har i huvudsak tre roller. Han eller
hon fungerar som administratör, mäklare och processledare. I dessa funktioner
är det viktigt att nätverksmotorn inte tar på sig så mycket ansvar att det inte blir
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något kvar till deltagarna. Drivkraften och initiativet måste komma från delta-
garna, annars fungerar inte nätverket. Nätverksmotorn är inte nödvändig. Det
går att starta och driva nätverk utan extern hjälp. IUC:s erfarenhet är dock att
man vinner både tid och effektivitet genom att anlita någon extern konsult, åt-
minstone under uppstartsfasen. (a.a. s.23–24)

Svensson, Jakobsson & Åberg (2001:38–39) sammanfattar fördelarna med
nätverksstrategin i åtta punkter. 1) Den är flexibel (anpassar sig snabbt till för-
ändringar i förutsättningar och omgivning), 2) utveckling och spridning kan han-
teras parallellt, 3) modellen bygger på samarbete mellan flera olika enheter vilket
ger stordriftsfördelar och minskad sårbarhet, 4) samarbetet är efterfrågestyrt och
bygger därav på upplevda problem och faktisk situation, 5) flexibelt samarbete i
öppna former underlättar utvecklingsinriktat lärande, 6) samarbetet är horison-
tellt och bygger på jämlikhet och frivilliga relationer, 7) förutsättningarna för att
utnyttja externt expertkunnande ökar eftersom fler kan dela på kostnaderna och
8) möjligheten att genomföra grundläggande förändringar ökar genom att den
nätverksbaserade strategin involverar fler centrala aktörer.

I praktiken går Svensson m.fl:s modell ut på att flera mindre företag tillsam-
mans skapar en gemensam extern utvecklingsorganisation (Svensson et al.
2001:45). Samarbetet i utvecklingsnätverket syftar till att stärka förmågan till
strategisk utveckling som på sikt möjliggör en mer flexibel produktionsorganisa-
tion. Detta är något annat än när företag samarbetar för att nå kortsiktiga effek-
tivitetsvinster (produktionsnätverk). Utvecklingsnätverket påverkar förmågan att
förändras i linje med förändrade krav från omvärlden. Produktionsnätverket ger
effektivitetsvinster, men påverkar inte förmågan eller benägenheten att föränd-
ras eller utvecklas. Svensson m fl illustrerar med några citat från personer som
arbetar i utvecklingsnätverk:

Nätverk har visat sig vara en katalysator för förändringsarbete. Nätverk sätter
igång processer. (Länssamordnare) (Svensson et al. 2001:47)

Nätverken har varit ett sätt för företagen att jobba fram utvecklingsstrategier.
(Länssamordnare) (Ibid.)

Svensson m.fl. (2001) menar att en av nätverkets viktigaste roller i utvecklings-
hänseende är dess egenskap att understödja inlärningsprocesser. Ofta handlar
förändring om att bryta kognitiva barriärer, och om det då går att överskrida
dessa med en särskild slags utvecklingsstrategi, alltså nätverk, så har denna stra-
tegi en klar poäng vid processer som omorganiseringar (a.a. s.45ff). Mycket av
det som Svensson m.fl. beskriver är emellertid mera likt det som kallas bench-
marking, alltså jämförelser mellan olika organisationer, än det som jag skulle
kalla nätverk. Personer från olika arbetsplatser sätts samman i grupper och utby-
ter erfarenheter. De tar del av varandras perspektiv, och breddar därmed det
egna sättet att se på saker och ting. Denna strategi kan förvisso uppfattas som en
nätverksstrategi – det finns onekligen flera gemensamma drag. Men samtidigt
finns det en risk att nätverksbegreppet förlorar i betydelse om det till slut blir ett
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samlingsnamn på utvecklingsstrategier som bygger på lärande genom jämförel-
ser och dialog mellan olika organisationer.

När nätverk används som strategi för att förändra något innebär det att man
i förändringsprocessen vill betona vissa aspekter och samtidigt tona ned andra.
Deltagarnas initiativ betonas, liksom lärandet, kreativiteten, frivilligheten, för-
mågan till förändring, samarbetet och den hos deltagarna upplevda relevansen
av förändringsprocessen. Uppifrånstyrningen, den passiva anpassningen och sta-
biliteten som självändamål tonas ned.

Flera av de egenskaper som lyfts fram i nätverket som förändringsstrategi åter-
finns i de tidigare redovisade nätverksbegreppen. Det är inte svårt att se kopp-
lingarna, även om innebörderna skiljer sig åt. I den meningen ger begreppet ”nät-
verk som utvecklingsmetod” inte några radikalt annorlunda svar på frågorna
vad nätverk är och hur nätverk fungerar. Vad den visar, däremot, är att nätverk
kan användas som en medveten strategi. Givet vissa förutsättningar går det att
gynna och driva på utvecklingen av nätverk. Till nätverkets sätt att fungera kan
man härav tillägga egenskapen att kunna frammanas eller skapas. Nätverk är en
social entitet som, om man utvecklar kunskap om hur det fungerar, kan skapas
och användas i olika sociala sammanhang för bestämda sociala ändamål.

Begreppsutveckling
Jag har nu gått igenom fyra olika nätverksbegrepp. I anslutning till varje begrepp
har jag dragit slutsatser om vad just det begreppet säger om vad nätverk är och
hur de fungerar. Nu följer en mer begreppsutvecklande genomgång som analyse-
rar nätverksbegreppet utifrån tre nivåer. Den börjar i nätverkets beståndsdelar
(nivå 1). Därefter övergår den till att handla om nätverkets emergenta egenska-
per (nivå 2). Som avslutning undersöks nätverk i relation till plats och organisa-
tion (nivå 3). Dispositionsmässigt följer genomgången en rörelse uppåt genom
tre nivåer, där ”nätverksnivån” är den i mitten. Först undersöks beståndsdelar-
na, därefter själva nätverket och slutligen nätverket i relation till något annat.

I avsnittet om nätverkets beståndsdelar undersöks tre komponenter: bindning-
ar, objekt och struktur. Dessa aspekter ingår i den nätverksmodell som ligger till
grund för flera av nätverksbegreppen ovan. Strukturen är mönstret som bildas
av de sammanlänkade objekten. Den visar hur nätverket är sammansatt, hur det
ser ut. De egentliga beståndsdelarna delas in i två kategorier: objekt och bind-
ningar, där objekten avser det som länkas samman och bindningarna avser rela-
tionen mellan det som är sammanlänkat. Nätverk kan bestå av olika slags ob-
jekt, sammanbundna med olika slags relationer. Dessa relationer kan bilda olika
slags strukturer.

Avsnittet om emergenta egenskaper fokuserar på nätverkets sätt att vara och
fungera. Två egenskaper bildar utgångspunkt: värdeskapande och diffusion. I
genomgången av dessa berörs fler och andra emergenta egenskaper såsom tillit,
flexibilitet, innovationsförmåga och personlighet. Underlaget består av texter som
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behandlar de enskilda aspekterna, och då inte nödvändigtvis som bestämda nät-
verksaspekter. Genomgången av nätverkets värdeskapande förmåga, till exem-
pel, grundar sig på texter som handlar om värdeskapande i generell mening.

I de jämförande avsnitten vidgas perspektivet. Här sätts nätverket i relation
till plats och organisation. Jämförelserna avhandlas var för sig. Den övergripan-
de frågan är hur relationen ser ut mellan nätverket och jämförelseobjektet. Am-
bitionen är att jämförelsen skall bidra med kunskap om själva nätverket. Anled-
ningen till att jag valt just plats och organisation är att dessa ofta återkommer i
nätverkslitteraturen. Platsen aktualiseras i diskussioner om till exempel industri-
ella distrikt eller socialt kapital. Dessa begrepp är platsrelaterade och inkluderar
nätverk som en betydelsefull ingrediens. Frågan är dock om nätverket med nöd-
vändighet är platsbundet, eller om det bara är i vissa sammanhang som platsen
får en avgörande betydelse för nätverket. Organisationsbegreppet förekommer
också det som ett vanligt jämförelseobjekt. Hos vissa teoretiker uppfattas orga-
nisationen som en slags nätverk, hos andra uppfattas nätverk som en slags orga-
nisation och hos en tredje kategori uppfattas organisationer och nätverk som
olika saker. Plats och organisation är alltså två vanligt förekommande par-
begrepp till nätverk. Vad de har gemensamt är att diskussionerna om dessa be-
grepp sällan problematiserar relationen mellan begreppen.

Nätverkets delar

Nätverk definieras vanligtvis som en struktur av sammanbundna objekt. Utseen-
det på nätverkets struktur får konsekvenser för beteenden, attityder och sättet
att uppfatta saker, både för nätverkets individer och för systemet som helhet
(Knoke and Kuklinski 1982:13). Kort uttryckt är nätverk en struktur av relatio-
ner mellan något. Jag skall kalla relationerna för bindningar, det som länkas
kallar jag objekt och mönstret av bindningar benämns med struktur.

Jag skall nu gå igenom nätverkets olika beståndsdelar: först bindningarna,
därefter objekten och till sist strukturen. Undersökningen relaterar till vad andra
har skrivit inom området, och är i den meningen av abstrakt teoretisk karaktär.
Längre fram i avhandlingen fylls de olika aspekterna med ett konkret innehåll.

Bindningar
Vanligt hos förekommande nätverksdefinitioner är att man talar man om en spe-
cifik typ av relationer som binder samman nätverksobjekten. Nätverk kan alltså
bestå av olika typer av relationer, men ett visst nätverk baserar sig på en specifik
typ av relation.

Några vanliga bindningsstypsindelningar är transaktionsrelationer (baserade
på utbyte, till exempel av det slag som finns på en marknad), kommunikations-
relationer (baserade på givande och mottagande av information), maktrelatio-
ner, släktskapsrelationer och känslorelationer (Knoke and Kuklinski 1982:15-
16).
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Nätverk hålls inte samman av vilka relationer som helst. Förutom att det en-
skilda nätverket hålls samman av en viss typ av relation gäller för alla nätverk att
de bara kan bestå av en begränsad uppsättning relationstyper. Det som gör just
nätverksbildande relationer speciella är att de fungerar bindande för de i nätver-
ket ingående delarna. Ett företag kan exempelvis ha en hel horisont av relationer
med sin omvärld, men det är bara vissa av dessa relationer som binder samman
företaget med andra företag i ett visst nätverk. För att skilja ut de nätverks-
bindande relationerna från alla andra typer av relationer skall jag fortsättnings-
vis kalla dem bindningar. Begreppet bindningar åsyftar fortsättningsvis det slag
av relationer som binder samman nätverk.36

Med olika slag av bindningar som utgångspunkt kan man identifiera olika
typer eller former av nätverk. Ett företagsnätverk kan därför vid närmare be-
traktelse visa sig vara uppbyggt av flera olika nätverksstrukturer. De formella
relationerna mellan företagen bildar en specifik nätverksstruktur, de personliga
relationerna mellan företagarna bildar en annan slags struktur, köpare- kundre-
lationer bildar en tredje struktur och eventuella produktionskedjor som löper
mellan de nätverkande företagen kan bilda underlag för en fjärde typ av nätverks-
struktur. I praktiken verkar dessa strukturer parallellt och integrerat, och bildar
sammantaget den särskilda karaktär som genomsyrar det ”totala” nätverket.

Fokuseringen på bindningarnas (eller relationernas) betydelse är en gemen-
sam faktor i all litteratur om nätverk. Den minsta gemensamma nämnaren är
insikten att det finns bindningar, att dessa finns mellan objekt eller noder, och att
bindningarna bildar en struktur som ger nätverket dess säregenheter, och som
även ger de sammanbundna objekten eller noderna deras respektive egenskaper.
Ett objekt som verkar i ett nätverk antas alltså besitta en rad egenskaper som
betingas genom dess relationer till andra objekt. Relationerna eller bindningarna
är en fundamental abstraktion för varje analys av nätverk.

Bindningar inom företagsekonomin – Dessa utgångspunkter har inom det före-
tagsekonomiska ämnet utvecklats till en teori om vilka typer av bindningar som
råder på den så kallade marknaden. Håkansson & Snehota (1995) menar att
relationen mellan två parter på marknaden består av a) ”länkar” mellan aktivite-
ter (activity-links) som länkar ihop köparens och säljarens aktiviteter med var-
andra. Den består också av b)”bindningar” mellan aktörer (actor-bonds) som
binder ihop aktörerna med varandra. Det kan vara tekniska, administrativa, so-
ciala, juridiska m.fl. typer av bindningar. Relationen består också av c) ”kopp-
lingar” mellan resurser (resource-ties) som kopplar ihop säljarens resurser med
köparens. (Axelsson 1996:220)37

Översatt till terminologin som skall tillämpas här är skillnaden mellan a), b)
och c) betingad av de skilda slag av objekt som sammanlänkas i nätverket. ”Län-
karna” är bindningar mellan köpare och säljare, ”bindningarna” är bindningar
mellan aktörer och ”kopplingar” är bindningar mellan resurser. Hos Håkansson
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& Snehota bildar a), b) respektive c) grund för olika typer av nätverk. Aktivitets-
länkarna bildar ett aktivitetsmönster, aktörsbindningarna bildar en aktörsgrup-
pering och resurskopplingarna bildar en resurskonstellation (Axelsson 1996:221).
Min översättning säger att aktivitetsbindningarna bildar strukturen i aktivitets-
nätverk, de olika aktörsbindningarna bildar strukturer i aktörsnätverk och bind-
ningarna mellan resurserna bildar strukturen i resursnätverk.38 Olika typer av
bindningar gör olika typer av nätverk (White et al. 1976:731).

Starka och svaga band – Bindningar varierar inte enbart i typ, utan också i styrka.
Samma slags band, till exempel vänskapsband, kan vara starka eller svaga. En
som har belyst detta fenomen närmare är Mark Granovetter (1982). I korthet
går hans argument ut på följande:

Starka band (strong ties) definieras som vänskapsband inom en persons, X:s,
närmaste vänskapskrets. De flesta individerna i denna krets har nära kontakt
sinsemellan, och bildar en klump av social struktur med hög densitet. X har
också mer avlägsna bekantskaper (weak ties). Bekantskaperna har sannolikt var
och en i sin tur en egen vänskapskapskrets av starka band. Det svaga bandet
mellan X och dennes bekantskap blir därför inte bara ett trivialt bekantskaps-
band, utan en avgörande bro mellan två täta klumpar av nära vänner.

Om antagandena ovan stämmer, skulle dessa bägge klumpar inte ha någon
förbindelse alls om det inte vore för det svaga bekantskapsbandet. Av detta följer
att personer med få eller inga svaga band kommer att vara utan information från
avlägsna delar av det sociala systemet, och är istället hänvisade till de lokala
nyheter och perspektiv som finns representerade bland de närmaste vännerna.

I praktiken får detta konsekvenser på flera olika områden. Ett som Granovet-
ter särskilt intresserat sig för, är möjligheten att få jobb. I flera studier visar det
sig nämligen, att personer med många svaga band har större möjligheter att hitta
jobb än personer med få starka band (Granovetter 1973). Ett annat område är
spridning av ny information och dess betydelse för sammanhållningen i subkul-
turer och liknande. En studie som Granovetter refererar till undersöker paradox-
en att ett stort antal individer vilka inte har varit i kontakt med varandra ändå
kan uppvisa gemensam förståelse och omvärldsuppfattning, som i fallet med ung-
domskultur (Granovetter 1982:117). Studien föreslår att spridningen i huvudsak
kan förklaras med förekomsten av svaga band, konkret i form av brevkompisar
eller släktskapsband mellan barn och ungdomar bosatta på olika ställen i värl-
den.

Teorin om svaga band har kritiserats för att göra felaktiga abstraktioner. En-
ligt Ronald Burt är det inte bindningarnas styrka som är intressant, utan deras
överbryggande karaktär (Burt 1992:28). Det kan existera svaga band också inom
täta nätverk, liksom olika kluster kan vara förbundna med starka band. Att göra
det hela till en fråga om svaga eller starka band är att förvirra snarare än att
förtydliga, enligt Burt. En mer lämplig kategori är därför strukturella hål, alltså
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det tomma utrymme som skiljer olika kluster åt (Burt 1992:18ff; White et al.
1976:739).

Sammanfattningsvis utgör bindningarna det ”klister” som håller ihop nätver-
ket. Det finns många olika slags bindningar. Givet att ett nätverk förutsätts vara
definierat utifrån en bindningstyp kan det inom samma grupp av objekt finnas
många olika typer av nätverk. Beroende på vilken slags bindning man utgår ifrån
kommer nätverket att se olika ut och fungera på olika sätt. Bindningar varierar
inte bara i typ, utan också i styrka.

Objekt
Bindningarna är bindningar mellan objekt. Precis som det finns olika typer av
bindningar, finns det också olika typer av objekt. Det kan röra sig om företag,
företagare, privatpersoner, föreningsmedlemmar, familjemedlemmar eller varför
inte datorer. Vissa bindningstyper är intimt förknippade med vissa objekt, medan
andra inte är det alls. Personliga relationer, exempelvis, är en typ av bindning
som endast kan existera mellan personer. Ekonomiska utbytesrelationer däre-
mot, kan omfatta såväl personer som företag. Bindningstypen kan också avgöra
och klargöra vilken typ av objekt det är fråga om. Anders Andersson kan vara
företagare, privatperson, familjefar och golfspelare i en och samma person. Men
genom att bindningarna till andra har olika karaktär, kommer också Andersson
att anta olika objektsskepnader beroende på sammanhang. I familjenätverket är
det familjefader Andersson som utgör det huvudsakliga nätverksobjektet, medan
det i företagsnätverket är företagare Andersson som rycker i bindningarna till de
andra företagen.

För en precis bestämning av ett nätverk bör man specificera dels vilken typ av
bindningar det är fråga om, och dels vad det är för typ av objekt som länkas
samman. Bindningarna och objekten utgör i denna mening två lika starka av-
gränsningsvillkor. Nätverk av en särskild bindningstyp kan delas in i ytterligare
nätverk, baserade på olika typer av objekt. På samma sätt kan samma grupp av
objekt bilda olika nätverk beroende på vilken bindningstyp man utgår ifrån. Ett
nätverk består av en sorts objekt, sammanlänkade med en sorts bindningar.

I nätverkslitteraturen finns det olika termer för det jag här skall kalla objekt
eller nätverksobjekt. En annan term för begreppet är nod. Ytterligare varianter
är enheter eller aktörer. Mitt val av termen objekt grundar sig på en association
med begreppet socialt objekt. Med objekt menar jag då inte något passivt, något
som är styrt av något annat, utan mer neutralt en ”sak” eller ett ”något”. Ett
nätverksobjekt har vissa specifika egenskaper (krafter och tendenser) vilka kan
aktiveras, avaktiveras, förstärkas eller försvagas i det sammanhang som objektet
sätts in i. Termen nod säger ingenting om vad det är som kopplas samman, utan
uttrycker rätt och slätt en knytpunkt mellan relationer eller bindningar. Genom
att använda begreppet objekt istället för nod vill jag betona att det finns något i

Martin Lind - 3 Korr 02-08-16, 13.22104



105

relationernas knytpunkter, något som begränsar den uppsättning relationer som
är möjlig samtidigt som det möjliggör relationerna överhuvudtaget.

Om objektet förutsätts vara något kan det också antas ha vissa egenskaper. En
avgörande sådan egenskap är förmågan att kunna ingå i nätverk. Nätverk består
alltså inte av vilken sorts sociala objekt som helst, utan kan enbart byggas upp av
sådana objekt som har kapacitet att fungera i nätverk (Pikhala et al. 1999:340ff).
Utöver denna egenskap finns naturligtvis flera andra. Handlar det om personer i
ett nätverk kan man förutsätta att dessa var och en för sig har en uppsättning
personliga egenskaper utöver förmågan att kunna ingå i ett nätverk. För objekt-
ens egenskaper gäller att de kan påverkas och förändras via bindningarna till
andra objekt. Också objekten kan förändras.

Med objekt åsyftas alltså det som hålls ihop av nätverkets bindningar. Det
finns olika slags objekt. Olika objekt bildar olika nätverk. Objektet är något mer
än en knytpunkt mellan bindningar. Objektets egenskaper kan påverkas via bind-
ningarna till andra objekt.

Nätverksstruktur
Men blott bindningar och objekt avslöjar inte allt om nätverket. För nätverk
med samma slag av bindningar och samma slag av enheter kan ändå avgörande
olikheter uppstå beroende på hur objekten är sammanlänkade. Bindningarna
kan bilda olika typer av mönster, eller olika strukturer.

Varje diskussion om nätverkets struktur måste börja i en bestämning av vilka
bindningar och objekt som skall utgöra strukturens byggstenar. Utan en sådan
bestämning blir det problematiskt, både att dra gränserna för nätverket, och att
avgöra vilka komponenter som ingår och inte. Också strukturens utseende är
beroende av hur bestämningen av bindningar och objekt ser ut. En viktig länk-
funktion kan lätt övergå i en betydligt mindre central position med en liten för-
ändring (se figur).
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figur 10: Bindningarnas betydelse i en nätverksstruktur

I ena fallet har A en central position, men genom att flytta bara ett par bind-
ningar blir A:s funktion perifer, och E blir central istället.

Nätverksstrukturen har varit det huvudsakliga studieobjektet för nätverks-
analysen, eller det som ovan rubriceras med ”nätverk som vetenskaplig metod”.
Nätverksstruktur har för denna riktning varit starkt associerad med något som
finns i allt som betraktas utifrån ett nätverksperspektiv. Grafen är i detta hänse-
ende en metod för att illustrera ett faktiskt kluster av relationer, vilket som helst.

Strukturen som sådan anger inga riktlinjer för hur själva nätverket skall av-
gränsas, vilken typ av objekt som skall bilda noder i strukturen eller vilken typ
av bindningar som skall registreras. Strukturen är ett skal. Det är först när man
lyfter in de andra aspekterna som den fylls med ett innehåll.

Av den anledningen bör ansatsen användas med viss eftertänksamhet. I nät-
verk-som-sociala-entiteter finns en struktur som, liksom andra strukturer, kan
beskrivas grafiskt med hjälp av nätverksanalys. Men det är inte möjligheten att
göra grafer av dem som gör strukturen till ett nätverk-som-social-entitet. Man
kan beskriva och analysera individerna i en myrstack med samma metod, men
det gör inte myrstacken till ett socialt nätverk.

Utifrån detta drar jag följande slutsatser:

– Nätverksstrukturen påverkar nätverkets egenskaper och sätt att fungera.

– Nätverksstrukturen påverkar också objekten i nätverket och deras sätt att
fungera.

– Inte bara nätverk-som-sociala-entiteter kan beskrivas och åskådliggöras med
en nätverksstruktur.

Nätverkets emergenta egenskaper

Många saker kan ha strukturer sammansatta av objekt och bindningar. Men
struktur, objekt och bindning behöver inte vara en säker indikator på ett nät-
verk. Något mer måste till, en emergent bestämningskategori som går utöver
beståndsdelarna och aggregaten de bildar.
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Bland de nätverksdefinitioner jag har tagit del av finns det flera som tar upp
andra aspekter än relationer, noder eller bindningsmönster. De tar istället upp
aspekter som beskriver nätverkets sätt att vara. De refererar till nätverket som
emergent struktur. Jag skall presentera ett par sådana definitioner, och utifrån
dem komma in på vad jag menar med emergenta egenskaper. Därefter följer en
mer utvecklad genomgång av några av dessa egenskaper.

Castells beskriver nätverk på följande sätt:

Networks are open structures, able to expand without limits, integrating new
nodes as long as they are able to communicate within the network, namely as
long as they share the same communication codes (for example value or
performance goals). A network-based social structure is a highly dynamic, open
system, susceptible to innovating without threatening its balance. (Castells
1996:470)

Göran Ahrne kontrasterar nätverksbegreppet mot sin beskrivning av organisa-
tionsbegreppet:

Istället för auktoritet betonar man engagemang, istället för kontroll betonar
man samarbete, istället för rutiner betonar man spontanitet, istället för
auktoritetsrelationer sätter man personliga relationer, istället för byråkrati och
hierarki sätter man kontakter. Istället för stabilitet sätter man flexibilitet. Istäl-
let för arbetsdelning betonar man gemensamma upplevelser. Begreppen bygger
på att framkalla en stark överbetoning av det gemensamma. (Ahrne 1991:27)

Dessa definitioner refererar till nätverksegenskaper på emergent nivå. Det inne-
bär att det som beskrivs i citaten inte kan reduceras till eller förklaras utifrån
objekt, bindningar eller bindningsmönster. Öppenhet, dynamik, samarbete och
engagemang är icke-reducerbara egenskaper. Flera av dessa egenskaper känns
igen från undersökningen av de fyra nätverksbegreppen ovan. Samtliga av de
undersökta begreppen har bestämningar som kan definieras i termer av emergenta
egenskaper.

Ingen specifik typ av relation implicerar alltid med nödvändighet alla emer-
genta egenskaper, inte heller en viss kombination av relationer. Egenskaperna
kan inte härledas ur kombinationen av bindningar och objekt. De är genererade
av en annan struktur som har emergerat ur bindningsmönstret. Det är denna
emergenta struktur som definierar vad som är nätverk. Här finns grunden till
nätverkets krafter och tendenser.

För en tillfredsställande definition av begreppet nätverk räcker det inte att
referera till nätverkets byggstenar. Om nätverk skall karaktäriseras av de egen-
skaper som räknas upp i citaten så måste också nätverksdefinitionen innefatta
den struktur eller den entitet som har genererat dessa egenskaper. Det är på den-
na punkt min nätverksdefinition skiljer sig från bland andra Axelssons, som sä-
ger att ”nätverk är grupper av två eller fler sammankopplade relationer” (Axels-
son 1996:226). Axelssons aktivitetsnätverk är en teoretisk modell. Den åsyftar
kategorin ”nätverk bestående av objekt av typen aktiviteter”. Ett nätverk är en-
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ligt detta sätt att se det, sammankopplade aktiviteter. Motsägelsen mellan defini-
tionerna uppstår för det fall där ett sådant nätverk skulle existera, men saknar de
egenskaper som Castells och Ahrne beskriver ovan. Detta skulle kunna inträffa i
vilket slag av marknadsrelationer som helst, exempelvis i en helt vanlig produk-
tionskedja för tillverkning, förpackning och försäljning av hamburgare. För att
tydliggöra detta argument skall jag nu fördjupa mig något i ett sådant exempel.
Är en produktionskedja för hamburgertillverkning med nödvändighet ett nät-
verk bara därför att den kan beskrivas som en struktur av sammanbundna ob-
jekt?

Om man låter kedjan börja vid slakteriet, och sluta i hamburgerrestaurangen,
kan aktivitetslänkar39 identifieras på två ställen: mellan slakteri och hamburger-
fabrik, och mellan hamburgerfabrik och hamburgerrestaurang. Hamburgerfa-
briken befinner sig mellan de båda länkarna. Om nämnda fabrik köper kött från
olika slakterier och säljer hamburgare till olika hamburgerrestauranger uppstår
fler aktivitetslänkar, men på samma ställen i produktionskedjan. Nätverket av
aktivitetslänkar skulle kunna se ut på följande sätt:

figur 11: Nätverk av aktivitetslänkar

De tjocka pilarna är aktivitetslänkarna mellan företagen. De beskriver så kallade
”anpassade aktiviteter”, det vill säga en typ av ömsesidig aktivitetsrelation som
betingar anpassningar av aktiviteterna inom respektive företag. I exemplet kan
det röra sig om önskemål från hamburgerfabrikens sida om att få köttet levere-
rat i mindre stycken så att de passar till en nyinköpt maskin för malning av
köttfärs, och en följdenlig förändring i de produktiva aktiviteterna från slakteriets
sida till att börja producera mindre köttstycken. Från restaurangens sida kan
samma sak inträffa om den framför önskemål om att kunna få fyrkantiga ham-
burgare levererade, varpå en anpassning av stansaktiviteten sker i hamburger-
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fabriken. Ömsesidigheten i relationen kan manifesteras i önskemål från slakte-
riet om att få leverera de mindre köttstyckena i större kartonger för att spara in
på förpackningskostnader, eller önskemål från hamburgerfabrikens sida om att
få göra större leveranser av hamburgare mer sällan, istället för mindre leveranser
mer ofta.

Exemplet får nu illustrera ett typiskt aktivitetsnätverk. I jämförelse med Cas-
tells och Ahrnes uppfattning om vad nätverk är finns det eller kan det åtminsto-
ne finnas vissa diskrepanser. Enligt Castells är nätverk ”open structures”, ”high-
ly dynamic” och ”susceptible to innovating without threatening its balance”.
Frågan är nu om det aktuella hamburgernätverket med nödvändighet har dessa
egenskaper? Mitt svar på den frågan är nej, inte nödvändigtvis. Om aktivitets-
nätverket är slutet, icke-dynamiskt och sårbart för innovationer och förändring-
ar, vilket inte alls är omöjligt, så kan det inte vara ett nätverk i Castelliansk
mening. Men fortfarande är det ett aktivitetsnätverk i en Håkansson-Snehoti-
ansk mening. Definitionerna skiljer sig åt sinsemellan, och beroende på vilken
man bekänner sig till, har man eller har man inte ett nätverk framför sig.

Samma förhållanden kan uppstå om man jämför med Ahrnes definition. Det
finns inget i aktivitetsnätverket ovan som med nödvändighet implicerar att det
måste präglas av engagemang, samarbete, spontanitet, personliga relationer eller
flexibilitet. Aktivitetslänkarna är blinda för dessa egenskaper och kan existera
utan dem. Detta kan illustreras genom att föra in ett inte så ovanligt förhållande
i exemplet. Låt säga att hamburgerrestaurangen är en av hamburgerfabrikens
största kunder. Plötsligt har ledningsgruppen för denna restaurang bestämt att
alla underleverantörer som restaurangen befattar sig med bara får ha denna res-
taurang och ingen annan som kund. För hamburgerfabriken innebär detta sär-
skilda anpassningar till restaurangens krav, samtidigt som man måste överge alla
nätverksattribut som Castells och Ahrne talar om. Från engagemang övergår
man till auktoritet, från samarbete till kontroll, från spontanitet till rutiner och
så vidare. I emergent mening försvinner med detta alla tecken på att produktion-
skedjan skulle vara ett nätverk. De spontana relationerna och öppenheten har
avskaffats genom monopolavtal. Ändå fungerar kedjan fortfarande som ett akti-
vitetsnätverk.

Aktivitetslänkarna som avgränsningskriterium och nödvändig ingrediens i
nätverk är inte bara vida och oprecisa. De utgör samtidigt en begränsning för
nätverksbegreppet. De innefattar former som inte är nätverk, men de utesluter
också former som är nätverk. Ett exempel skulle kunna vara hamburgerfabri-
kens VD och dennes engagemang i ett nätverk av andra verkställande direktörer.
I detta nätverk får VD:n lära känna och utbyta erfarenheter med andra männis-
kor med liknande erfarenheter och en liknande arbetssituation. Resultatet blir
ett fullt fungerande nätverk, men utan aktivitetslänkar. Är det i så fall inte heller
ett nätverk?

Martin Lind - 3 Korr 02-08-16, 13.22109



110

Nu kan man försvara Håkansson och Snehota med att de har ett annat syfte
med sin nätverksdefinition än vad Castells och Ahrne har med sina. Syftet är inte
att definiera nätverk som sociala entiteter, utan att använda nätverksperspekti-
vet som ett annat och mer nyanserat sätt att förstå marknader. Det är i relation
till den traditionella marknadsmodellen som reducerar marknaden till rena ut-
bytesrelationer som ”Markets as Networks”-perspektivets kompletterande akti-
vitetsrelationer skall betraktas om man skall vara helt rättvis. I denna utvikning
får modellen fylla en annan funktion, nämligen som ett exempel i en redogörelse
som  syftar till att illustrera poängen med nätverkets emergenta egenskaper.

Nätverk är alltså något mer än bindningar, objekt och struktur, men vad? I det
följande skall jag gå igenom ett par egenskaper som illustrerar nätverkets irredu-
cerbara karaktär och som samtidigt säger något om själva nätverket. Det är för-
mågan att generera värden och förmågan att sprida innovationer.

Värdeskapande
En vanlig föreställning om nätverk säger att denna princip för koordinering av
mänsklig handling har en inneboende förmåga att generera värde. Med värde
kan man mena olika saker. Här skall jag skilja mellan å ena sidan ekonomiska
värden som till exempel bytesvärde, vinst, ekonomiska besparingar eller stor-
drifts- och samordningsfördelar och å andra sidan sociala värden som till exem-
pel kunskapsutveckling, upplevd nytta, socialt kapital,40 påfyllning av emotio-
nell energi41 eller rentav det elementära egenvärde som den sociala responsivi-
teten42 uppfyller.

I ett värdeskapande nätverk kan det ekonomiska värdeskapandet avse förhål-
landet att varje producerande enhet inom produktionskedjan tillför ett värde till
varje vara som passerar. Det som gör nätverket värdeskapande är i detta fall
varje enhets förmåga att tillföra värde till de produkter som passerar genom just
den enhetens del av produktionsprocessen. Värdeskapandet kan också åsyfta
hela nätverkets förmåga att skapa värde, som när produktionens organisering
förändras till att bli mer lik ett nätverk, och då denna förändring genererar ett
ekonomiskt mervärde.

Begreppet värdeskapande avser även fånga andra typer av odefinierbara sam-
arbetsvinster. Ofta kan dessa sammanfalla med nätverksobjektets uttalade eller
outtalade skäl att engagera sig i nätverket. Någon kanske betonar den personliga
utvecklingen, en annan kallar det kompetensutveckling. En tredje kan poängtera
att tillvaron som egenföretagare kan bli ganska isolerad och att det därför har ett
visst värde att kunna umgås med andra personer i samma situation under mer
avspända former. Detta uppfattas här som aspekter av värdeskapande.

Begreppet värdeskapande blir med denna utgångspunkt vidsträckt och mång-
tydigt, men det behöver inte vara till någon nackdel, i synnerhet som begreppet i
sig inte har någon entydig definition. Jag ser ingen anledning att utesluta vissa
innebörder till förmån för andra.
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Flera olika forskare och forskningstraditioner har intresserat sig för värdeska-
pande nätverk, men har kallat det för andra saker, bland annat industriella nät-
verk, industriella distrikt, strategiska nätverk eller ”value-adding partnerships”.
Det är skillnad mellan begreppen, och beroende på vilket som används betonas
också olika aspekter. Begreppet industriellt nätverk kan exempelvis fungera bra
som en avgränsning i förhållande till andra typer av nätverk som inte har något
med industri eller produktion att göra. Med begreppen distrikt eller region beto-
nar man att nätverken har en rumslig dimension som är av betydelse för deras
sätt att fungera.

Begreppet värdeskapande nätverk har jag hämtat från von Otter & Svensson
(1998:25). Dessa lägger betoningen på de ekonomiska aspekterna av ett nät-
verksorienterat företagssamarbete, och menar att en nätverksliknande konstella-
tion av flera mindre och medelstora företag kan vara mycket konkurrenskraftig.
I den meningen blir nätverkstanken ett argument för omstrukturering av det lo-
kala näringslivet i krisdrabbade regioner. Genom att satsa på en förändring mot
en nätverksbaserad företagsstruktur kan man ge en skjuts åt det lokala närings-
livet.

Tillväxtens grundval
Frågan hur nätverk genererar värde är intimt förknippad med frågan hur värde
genereras överhuvudtaget. Ett mått på ökningen av ekonomiska värden är be-
greppet tillväxt. Tillväxt definieras enligt gängse nationalekonomisk terminologi
som ökning av BNP, det vill säga ökningen av värdet på alla varor och tjänster
som produceras i en nation. Detta mått kan överföras också till mindre områden
och därmed bli ett uttryck för regional tillväxt. Begreppet BNP är i definitions-
mässigt hänseende förhållandevis oproblematiskt.43 Vad som kan vara mer pro-
blematiskt är svaret på frågan varifrån denna tillväxt kommer. Hur genereras
den ekonomiska tillväxten? Svaret på denna fråga ligger nära svaret på frågan
hur nätverk kan generera värde.

En person som har uppehållit sig vid denna problematik är Michael J. Piore
(1994). Det Piore egentligen intresserar sig för är hur industrin eller produktio-
nen utvecklas – i vilka faser och med vilka drivkrafter. I boken ”The Second
Industrial Divide” (1984) argumenterar Piore, tillsammans med Charles F Sabel,
för att eran av massproduktion (mass production) är en av flera möjliga och
kvalitativt olika produktionsprinciper eller teknologiska paradigm. Dessa tekno-
logiska paradigm är inte bara olika med avseende på produktionens organise-
ring, typ av teknik, arbetsförhållanden, arbetsorganisation och lönestruktur, utan
även i sin mest grundläggande struktur, nämligen i principen för hur värde ska-
pas.

För att beskriva denna skillnad går Piore tillbaks till Adam Smith och dennes
sätt att beskriva tillväxtens natur. Enligt Smith är tillväxt i allt väsentligt en fråga
om arbetsdelning. Med ett exempel om transformationen från spikhantverkare
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till spikfabrik fångar Smith tillväxtens kärna i begreppet specialisering. Från att
en spikhantverkare har stått för hela tillverkningsprocessen har produktionslin-
jen i spikfabriken delats upp och varje arbetsmoment blivit till en egen speciali-
tet. I kombination med mekaniseringen ger detta en enorm tillväxtpotential, inte
bara genom den tekniska utvecklingen, utan även genom tidsbesparingen som
det innebär att olika personer ansvarar för olika moment i produktionsprocessen
och att ställtiden44 som spikmakaren har att skifta mellan de olika momenten
därmed minimeras. Uppdelningen av produktionen i relativt åtskilda moment
möjliggör förfining och utveckling av varje moment så att det effektiviseras på
ett optimalt sätt. Samtidigt medför det vissa problem genom att den färdiga pro-
dukten standardiseras. Här uppstår tillväxtens gräns: ”the division of labor is
limited by the extent of the market” (Smith, citerad i Piore 1994:437). Specialise-
ringen under arbetsdelningen blir inte bara specialiserad, utan också specifik:
den inriktas mot massproduktion av en specifik produkt. Om marknaden för
denna produkt skulle försvinna, exempelvis på grund av förändrade behov som
ställer krav på en förändrad produkt, kräver det också en omfattande och kan-
ske omöjlig förändring av produktionstekniken. Medan spikmakaren kan hålla
ett brett sortiment av spikar, och även utforma specialvarianter på beställning, är
en massproducerande fabrik rigid med hela sin maskinpark specialutformad för
produktion av ett varuslag i ett begränsat antal varianter.45 Denna brist har dock
inte medfört några allvarligare tillbakaslag under industrialiseringens tillväxt, då
uppgiften är och har varit att förse folket med standardiserade produkter, från
bilar och elektricitet till kylskåp, mikrovågsugnar och nu senast mobiltelefoner
och datorer. Inom massproduktionens sfär har Smiths tillväxtmodell länge haft
ett betydande förklaringsvärde. Men det finns andra produktionsmodeller där
den inte äger samma relevans.

Den genomgående bristen i Smiths tillväxtteori är, enligt Piore, att den inte
förklarar tillväxt inom andra teknologier än massproduktionens. Den flexibla
specialiseringens tillväxtlogik bygger på helt andra premisser, varför en tillfreds-
ställande teori om tillväxt måste breddas eller nyanseras så att den kan förklara
fler och andra former för ekonomisk utveckling. För denna uppgift menar Piore
att Marx är till stor hjälp. Det är då främst tre av Marx’ observationer som Piore
uppfattar som lovande:

1. distinktionen mellan social och detaljerad arbetsdelning

2. relationen mellan den detaljerade arbetsdelningen och mekaniseringen samt

3. beskrivningen av fabrikssystemets uppkomst.

1. Den första aspekten markerar skillnaden mellan spikmakaren och spikspetsa-
ren. I övergången från självhushållning till social arbetsdelning får tillväxten en
skjuts genom att tillverkningen av en specifik produkt separeras från tillverk-
ningen av andra produkter. Under självhushållningen tillverkades de flesta bruks-
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föremålen i ett och samma hushåll. Under den sociala arbetsdelningen ligger
tillväxtpotentialen i specialiseringen och effektiviseringen som blir följden av att
enskilda tillverkare utvecklar sina färdigheter och tillverkningsprocesser kring
en särskild produkt (spiken). Detta ger högre produktivitet än om hant-
verksskickligheten hålls på duglig nivå för tillverkning av flera olika produkter.
Spikmakaren representerar övergången från självhushållning till social arbets-
delning. Han gör spiktillverkningen till en konceptuellt distinkt operation
(conceptually distinct operation, Piore 1994:439). Spikspetsaren manifesterar en
andra våg av arbetsdelning, den detaljerade, vilken skiljer sig från den sociala
arbetsdelningen genom att den inte är en konceptuellt distinkt operation.
Spikspetsningen har ingen mening oberoende av spiktillverkningen. Den inbe-
griper en uppdelning av arbetsmomenten från färdigställandet av färdiga pro-
dukter till färdigställandet av halvfabrikat.

Marx menar att skillnaden mellan social och detaljerad arbetsdelning består i
att den detaljerade eller manufakturmässiga (Marx 1970:309) arbetsdelningen
karaktäriseras av att arbetaren i manufakturen inte producerar någon vara, vil-
ket arbetaren i den sociala arbetsdelningen gör. I kreatursuppfödarens, garva-
rens och skomakarens gemensamma produktionskedja är slutprodukten ett par
skor. Men kreatursuppfödaren har en egen marknad för sina hudar och är inte
bunden till någon specifik produktionskedja. Garvarens läder är också det en
vara i sig, som förutom till skomakaren, kan säljas till sadelmakare och/eller
skinnjacksskräddare. Spikspetsaren, däremot, har inte någon egen marknad för
sina huvudlösa, men dock spetsiga, spikar.

2. I övergången från social till detaljerad arbetsdelning inkorporeras en
mekanistisk produktionslogik i produktionsprocessen. Genom upphävandet av
den ”hantverksmässiga verksamheten” (Marx 1970:321) skapar den manu-
fakturmässiga arbetsdelningen dels en kategori arbetare som från kapitalets per-
spektiv är betydligt lättare att ha att göra med än de bångstyriga hantverkarna,
och dels de organisatoriska förutsättningarna för mekaniseringen av produktio-
nen. Organisationsprinciperna för mekanisk tillverkning å ena sidan, och
manufakturens höga nivå av arbetsdelning å den andra, bygger bägge på samma
filosofi. Den enda skillnaden är att kraftkälla och arbetsmedel i det ena fallet är
människa och verktyg, medan dessa i det andra fallet ersätts med kraftmaskin,
transmissionsanordning och arbetsmaskin. Maskinerna gör i princip samma sa-
ker och på samma sätt som människan och verktygen i manufakturens arbetsdel-
ning. Men för arbetarens del innebär mekaniseringen att arbetsrollen förändras
från att ha varit central till att bli perifer. Arbetaren blir ett bihang till maskinen.
Kraven på ”skill” sjunker också, vilket i sin tur ökar graden av utbytbarhet och
utsatthet.
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3. Fabrikssystemets uppkomst innebar i sig en revolutionerande omvälvning av
produktionen, och, framförallt, konceptualiseringen av den. Genom att produk-
tionskedjans delprocesser inordnades under ett och samma tak manifesterades
också den nya totaliteten, det nya integrerade produktionssystemet, som den
huvudsakliga tillverkningsenheten. Kardningen var inte längre en kognitivt och
verkligt separerad operation, utan ingick istället i en manifest produktionskedja,
konkret sammanlänkad via löpande band och transmissionsanordningar. Detta
skapade en helt ny konceptuell stomme med fabriken som produktionsenhet och
de olika delmomenten i produktionskedjan som relaterade till varandra.

Piore menar, att om man läser Marx med utgångspunkt i frågan om tillväxtens
drivkrafter i den flexibla specialiseringen finns det tre olika tolkningsalternativ.
Ett är att utgå ifrån den dominerande teknologin. I det perspektivet kan man se
ett första utvecklingssteg i övergången från hantverksbaserad produktion till
maskinbaserad produktion. Därefter, i en tänkt fortsättning på samma tema,
innefattar ett andra utvecklingssteg ett skifte från maskinteknologi till informa-
tionsteknologi. Denna ansats är mycket vanlig i senmoderna samtidsbetraktelser.

Ett andra sätt att läsa Marx är att beskriva massproduktionen i termer av
detaljerad arbetsdelning och att den flexibla specialiseringen skulle flytta tillbaks
det teknologiska paradigmets kognitiva fokus till den sociala arbetsdelningen.
Denna mindre vanliga ansats har på ett mycket övertygande sätt utvecklats av
Sayer & Walker (1992).

En tredje läsning lägger betoningen på förhållandet mellan den detaljerade
arbetsdelningens fragmentisering å ena sidan, och fabrikssystemets integrering å
den andra. Den flexibla specialiseringen har i så fall mest gemensamt med det
integrerade synsättet.

Ur dessa tre perspektiv, vilka var för sig inte alls är orimliga, abstraherar Piore
fram ett fjärde, mer generellt perspektiv: att teknologisk innovation är en kogni-
tiv process och att det behövs en kognitiv teori till att förklara den (Piore
1994:440). Grunden till denna teori beskriver Piore på följande sätt:

Technology is the embodiment of certain concepts or conceptual frameworks in
terms of which we think about transforming resources. Each of the frameworks
can be thought of as involving a set of abstract principles that tell us how
resources can be organized and deployed. The ultimate foundation for
technological progress involves the reorganization of our understandings in new,
more revealing – hence more powerful – conceptual frameworks. But in the
meantime a second process involves applying the conceptual knowledge we
already have to perfect existing technologies and organizations. (Piore 1994:440)
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Jag åskådliggör denna grund i ett par modeller.

figur 12: Utveckling genom applikation och fördjupning

figur 13: Utveckling genom transformation mellan konceptuella ramverk

Det försiggår alltså, enligt Piore, två olika rörelser inom den tekniska utveck-
lingen, och därmed inom utvecklingen av tillväxtens grundval. Den ena handlar
om transformation mellan olika konceptuella ramar för produktion, och den
andra om tillämpning och förfining inom den rådande konceptuella ramen. Bägge
genererar tillväxt, men på olika sätt. De tenderar att byta av varandra alltefter-
som den innovativa kraften planar ut. När utvecklingspotentialen inom en speci-
fik kognitiv ram är uttömd, kommer den att sätta gränser istället för att skapa
förutsättningar för den teknologiska utvecklingen. Genom skiftet från en kogni-
tiv ram till en annan skapas förutsättningar för ny utvecklingskraft. Så gav den
sociala arbetsdelningen nya förutsättningar för att utveckla spiktillverkningen.
Genom den skapades en kognitiv teknologi som kretsade kring spikarna å ena
sidan, och människan som tillverkare av dessa spikar å den andra. Detta till
skillnad från hushållsekonomin där produktionen av nyttigheter ingick som en
integrerad del i hemarbetet. Med tiden tömdes utvecklingspotentialen inom detta
paradigm ut, och en ny teknologi med ett nytt motsvarande teknologiskt para-
digm började spridas – den detaljerade arbetsdelningen. Men för att den skulle
bli möjlig krävdes att spikmakeriets logik delades upp i olika moment som sär-
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skiljdes från spiktillverkningen. Detta, den sociala arbetsdelningens övergång till
den specialiserade, är en transformation mellan olika konceptuella ramar för
produktion och samtidigt ett materiellt villkor för en ny form av ekonomisk
tillväxt att utvecklas, nämligen massproduktionens. I detta perspektiv grundar
sig massproduktionens tillväxtlogik på tillväxt genom fördjupning av en ny kog-
nitiv teknologi.

Utifrån denna grund postulerar Piore ett teoretiskt paradigm. Det sammanfat-
tas i följande påståenden (Piore 1994:442, min översättning):

• Ekonomisk tillväxt är resultatet av arbetsdelning (social eller detaljerad (spe-
cifik), ML).

• Arbetsdelningen innefattar uppdelningen av ekonomisk aktivitet. Det är nöd-
vändigt att förstå både kognitiva och organisatoriska (på praktikens nivå,
ML) implikationer av olika uppdelningsprinciper.

• Arbetsdelningen har två distinkta dimensioner: specialisering (fragmentise-
ring? ML) och integration.

• Kognitivt har specialiseringen två distinkta funktioner:

– Fördjupandet av kunskap: utvecklingen av en djupare konceptuell bas, till
exempel specialisering inom snickeriverksamhet som ett sätt att fokusera på
egenskaper hos trä.

– Rekonceptualisering: en förändring i den konceptuella ramen som sådan.

• Rekonceptualisering har också två dimensioner:
– Överflyttning: rörelsen hos ett element från en konceptuell ram till en an-
nan, exempelvis mekaniseringen av spiktillverkning.
– Uppfinning/innovation: skapelsen av en ny konceptuell ram.

• Reintegreringens problem skapas genom motsättningen mellan konceptuella
kategorier som går motströms respektive medströms, och speciellt en mot-
sättning mellan kategorier för produktion och kategorier för konsumtion.

Med dessa begrepp som utgångspunkt beskriver Piore massproduktionens till-
växtbas på följande sätt:

Massproduktionen involverade tillväxt genom den detaljerade arbetsdelningen:
tillväxt genom rekonceptualisering och inom rekonceptualisering, primärt via
överflyttning46. Som ett resultat av överflyttningen skildes produktionens
konceptuella element ut ifrån den färdiga produktens konceptuella helhet [min
omskrivning, ML]. Detta ledde till ett reintegrationsproblem, vilket i sin tur
resulterade i en hierarkisk organisationsform. (Piore 1994:443, min fria över-
sättning)
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Den flexibla specialiseringens tillväxtstruktur bygger på helt andra principer, men
kan ändå förklaras och beskrivas utifrån samma teoretiska begreppsapparat:

Flexibel specialisering involverar tillväxt genom social arbetsdelning: fördju-
pandet av kunskap inom givna konceptuella kategorier. Men uppdelningen av
produktionsprocessen skiljer sig från uppdelningen av konsumtionsprocessen;
härav uppstår ett reintegrationsproblem som liknar massproduktionens problem.
Nätverksstrukturer underlättar fördjupningen och integrationen för bättre inte-
gration med andra konceptuella specialiteter. Härmed tvingas specialisterna att
utveckla sina specialiteter mer fulländat. Det konceptuella ramverket inom denna
tillväxtform tillåter horisontell koordinering, vilket förhindrar uppkomsten av
hierarkier. (Piore 1994:443)

Att uppdelningen av produktions- respektive konsumtionsprocessen skiljer sig åt
innebär mer konkret att den sociala arbetsdelningen inom den flexibla speciali-
seringen inte nödvändigtvis korresponderar mot en konkret efterfrågestruktur.
Varje abstrakt princip (se ”abstract principle” i figuren ovan) har alltså inte med
nödvändighet en naturlig efterfrågan utanför den flexibla specialiseringens nät-
verk. Under den sociala arbetsdelningen fanns denna motsvarighet; lädergarva-
ren hade en egen marknad, liksom kreatursuppfödaren. Men verkstaden som
tillverkar aluminiumprofiler måste koordinera sin produktion med andra produ-
center för att nå fram till den färdiga produkten. Härmed kommer verkstadens
specialisering och utveckling av produktionstekniker att vara avpassad efter egna
förutsättningar och andra producentled snarare än mot det direkta kundbehovet.
Koordineringen av de abstrakta principerna (i det här fallet varje företag i pro-
duktionskedjan) föregår sammansättningen av produkten. Därför kan inte heller
de enskilda företagen få feedback från konsumtionspraktiken förrän deras pro-
dukt används i kombination med andra halvfabrikat i den färdiga produkten,
när produkten används. Detta kan alltså skapa problem, men det utgör också
samtidigt själva definitionen på den flexibla specialiseringen: i spänningsfältet
mellan den fördjupade förståelsen inom producenternas kognitiva ram och den
kognitiva ram som innefattar användningen av den färdiga varan, ligger källan
till innovation. Mer specifikt handlar teknisk utveckling inom den flexibla spe-
cialiseringen om att utveckla och anpassa produktionens abstrakta kategorier
efter konsumtionens till nya kognitiva ramverk. Nätverkets flexibilitet bidrar till
att skapa värde.

Vad jag nu har redogjort för är en teori om de värdeskapande mekanismerna
hos producerande konstellationer organiserade som nätverk. Teorin förklarar på
vilket sätt nätverk skapar värde, och på vilket sätt nätverkets sätt att skapa värde
skiljer sig från massproduktionens sätt att skapa värde.

En annan teori om nätverkets värdeskapande förmåga är Jarillos teori om
samarbetets effekter för transaktionskostnaderna (Jarillo 1993). Nätverk känne-
tecknas av förtroende. I marknadsrelationer bidrar förtroende dels till att beho-
vet av olika former av dyra kontrollsystem minskar och dels till att inslaget av
oförutsebara risker minskar. Detta gör det lönsamt för företag att lägga ut delar
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av de egna verksamheterna på andra som kan göra samma sak billigare och
bättre. I ett läge där förtroendet är lågt, riskerna höga och kontrollsystemen dyra
blir det billigare att sköta så mycket som möjligt själv, även om det på det stora
hela leder till högre kostnader. Nivån på transaktionskostnaderna avgör vad som
blir billigast. Höga transaktionskostnader = billigt att sköta allt själv, låga trans-
aktionskostnader = det blir billigare att lägga ut jobb på andra. Den senare mo-
dellen är mer effektiv och kan därmed uppfattas som mer värdeskapande. I den-
na mening kan nätverk skapa ekonomiska värden i produktionen genom att de
håller nere transaktionskostnaderna via förtroende.

Värdeskapande handlar inte bara om ekonomiska värden. En variant av icke-
ekonomiskt värde är socialt kapital. Många har skrivit om detta fascinerande
begrepp, och det är inte min mening att här och nu göra ännu en begreppsutred-
ning. Jag skall bara helt kort nämna vad några av begreppets uttolkare lägger för
innebörd i begreppet.

Bourdieu använder flera olika kapitalbegrepp, av vilka det sociala kapitalet är
en särskild typ (Broady 1991:169). Generellt avser kapitalbegreppet fånga en
slags värden, tillgångar eller resurser. Dessa kan vara ekonomiska eller icke-eko-
nomiska. Bland de icke-ekonomiska kapitalen återfinns symboliskt kapital och
socialt kapital. Det symboliska kapitalet fångar det som av sociala grupper igen-
känns som värdefullt och som tillerkännes värde (Ibid.). Detta tillerkännande
lyfts fram som en viktig poäng: kapital är ett relationellt begrepp. Det har värde
därför att en social kontext har tillerkänt det ett värde.

Det symboliska kapitalet har en rad underavdelningar. Med kulturellt kapital
åsyftas den art av symboliskt kapital som dominerar i länder som Frankrike.
Detta begrepp har bland annat använts som redskap för att utforska dominans-
förhållanden i det franska samhället. Ytterligare varianter av det symboliska
kapitalet är utbildningskapital och vetenskapligt kapital (Ibid.).

Socialt kapital är inte en underavdelning till det symboliska kapitalet. Till
skillnad från symboliskt kapital kan inte socialt kapital lagras i materiella eller
institutionella tillgångar: det är oupplösligt socialt till sin karaktär. En återkom-
mande poäng i Bourdieus utbildningssociologiska undersökningar är att en högt
skattad examen (det vill säga utbildningskapital) inte alltid räcker för att garan-
tera en lyckosam social karriär (Broady 1991:177). Lika viktigt är det att få stöd
i ett personligt kontaktnät. Släkt, vänner och studiekamrater utgör viktiga förut-
sättningar för möjligheten att utvecklas socialt. I den meningen är karriären re-
sultatet av en gynnsam kombination av kulturellt och socialt kapital.

Olika kapitalformer kan med andra ord förstärka varandra. Kapital kan ock-
så transformeras: socialt kapital kan bidra till ekonomiskt kapital eller till ut-
bildningskapital. Olika kapitalformer kan ackumuleras (så även socialt kapital).
Bourdieu använder även begreppet inflation för att åskådliggöra den värdeminsk-
ning som exempelvis utbildningskapital utsätts för i takt med att en växande
andel av befolkningen tar studentexamen. Hos Bourdieu fångar det sociala kapi-
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talet ett socialt skapat värde som bland annat har egenskaperna att kunna acku-
muleras, investeras eller transformeras till andra kapitalformer (a.a. s. 178). Det
sociala kapitalet är relationellt. Det blir till genom att det tillerkänns värde i ett
socialt sammanhang.

Inte bara Bourdieu har intresserat sig för socialt kapital. Det är också ett ge-
nomgående tema i Robert Putnams forskning. I sin undersökning om medbor-
garandans rötter i Italien definierar Putnam socialt kapital på följande sätt:

Med socialt kapital menar vi här inslag i samhällsorganisationen, till exempel
förtroende, normer och nätverk, som kan förbättra samhällseffektiviteten ge-
nom att underlätta samordnade operationer. (Putnam et al. 1996:201)

Det råder ingen större diskrepans mellan Putnams och Bourdieus sätt att förstå
begreppet. Även Putnam är införstådd med det sociala kapitalets egenskaper att
kunna ackumuleras och att kunna skapa ekonomiska och andra värden. En po-
äng som Putnam tydliggör är det sociala kapitalets förmåga att utökas och för-
djupas allteftersom det används (Putnam et al. 1996:204). Här föreligger ingen
större skillnad i relation till det ekonomiska kapitalet. Utgår man från den
marxska definitionen kännetecknas kapitalet just genom sin förmåga att för-
mera sig självt allteftersom det används. Oanvänt kapital förmeras inte. Det är
av den anledningen som mervärdet återinvesteras i kapitalets cirkulationsprocess.
Ackumulationen som självförstärkande mekanism är i denna mening en nödvän-
dig egenskap hos allt kapital, ekonomiskt som socialt.47

En annan mekanism som tydligare markerar skillnaden mellan ekonomiskt
och socialt kapital är det sociala kapitalets karaktär av kollektiv nyttighet. Soci-
alt kapital skapas i det förtroendefulla samarbetet mellan flera aktörer, och gyn-
nar alla som ingår i samarbetet (Putnam et al. 1996:205). Ekonomiskt kapital
kan existera som privat tillgång. Det kan även utvinnas med hjälp av exploate-
ring. Socialt kapital fungerar inte på det sättet.

Putnam betonar också betydelsen av förtroende. Socialt kapital kännetecknas
av förtroenderelationer. Men förtroendet är inte bara interpersonellt, utan det är
socialt. Den viktigaste normen i det sociala förtroendet är reciprociteten (Put-
nam et al. 1996:207). Putnam skiljer mellan två slags reciprocitet: balanserad
och generaliserad. Den balanserade reciprociteten bygger på ett samtidigt utbyte
av varor eller tjänster som har samma värde. Generaliserad reciprocitet är inte
samtidig, utan förutsätter att en utförd tjänst kommer att återgäldas om inte nu
så någon gång i framtiden.

Reciprocitetsnormen ligger immanent i den sociala strukturen. Ett samhälle
som präglas av generaliserad reciprocitet och nätverk har ett högt värde av soci-
alt kapital. Hos Putnam blir det sociala kapitalet något mer än ett sätt att förkla-
ra och förstå statusrelationer och karriärmöjligheter: det blir en egenskap som
kan observeras i geografiskt avgränsade samhällen och regioner. Putnam behand-
lar det sociala kapitalet inte bara som en social fakticitet utan också som en
regional variabel. Socialt kapital är något som finns i rumsligt avgränsade socia-
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la sammanhang. I denna mening tar det sociala kapitalet mer formen av en rums-
lig egenskap än ett analytiskt verktyg. Härvidlag upphör likheterna med Bour-
dieus kapitalbegrepp.

Enligt Bengt Johannisson består kärnan i det sociala kapitalet av personliga
förbindelser (Johannisson et al. 2000:15). Även Johannisson poängterar att det
sociala kapitalet är relationellt. Det kontrolleras eller ägs inte av enskilda perso-
ner, utan finns i relationerna mellan människor. I en mening kan dock det sociala
kapitalet ses som en individuell resurs, och det är i form av en position i ett
nätverk (a.a. s.16).

Förtroende är en viktig aspekt av det sociala kapitalet. Det är då förtroende i
kollektiv mening som åsyftas. Ett geografiskt område som präglas av socialt ka-
pital präglas också av förtroende. En person från detta område kan genom blotta
medborgarskapet antas vara förtroendefull. (a.a.)

Skillnaderna mellan socialt kapital och finansiellt/fysiskt kapital innebär inte
att kapitalformerna är ojämförbara, menar Johannisson. De har fundamentalt
olika karaktär och egenskaper men är, som Johannisson uttrycker det, partiellt
substituerbara (a.a.). Brist på finansiellt kapital kan alltså kompenseras med till-
gång till socialt kapital. Får man inte banklån kan man låna pengar genom släkt
och vänner. Annars kan bygdens medborgare ställa upp som borgenärer. En an-
nan modell är när uppstartskostnaderna för ett nystartat företag minimeras ge-
nom lån av arbetskraft, enklare maskiner och/eller know-how från andra företag
i närheten. Härigenom undgår företagaren en beroendeställning gentemot ban-
ken, samtidigt som han/hon integreras i det sociala kapitalet på bygden. Princi-
pen är då att det är bättre att göra sig beroende av en vän och en leverantör som
man har en förtroenderelation till.

Johannisson nämner en rad ytterligare skillnader mellan finansiellt/fysiskt ka-
pital och socialt kapital (Johannisson 2000):

– Det sociala kapitalet tar tid att bygga upp.

– När det sociala kapitalet har byggts upp måste det underhållas för att bestå.

– Det sociala kapitalet är beroende av en fungerande personkemi.

– Det sociala kapitalet måste byggas upp på plats.

– Socialt kapital kan förbrukas eller raseras utan att något för den skull konsu-
meras (en förtroenderelation kan raseras av att förtroendet missbrukas).

– Till skillnad från andra kapitalformer har det sociala kapitalet egenskapen att
utvecklas när det används.

Det framstår alltså som om nätverk har en förmåga att generera värden. Den
värdeskapande förmågan ligger i nätverkets sätt att fungera, den är en för nät-
verket emergent egenskap. Men till detta hör också att nätverk skapar olika slags
värden, och att värdet skapas på olika sätt. Ekonomiskt värde kan skapas på
minst två olika sätt – genom att den (mera) grundläggande egenskapen att skapa
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förtroende leder till sänkta transaktionskostnader och att dessa bidrar till en mer
effektiv produktion, eller genom att de (mera) grundläggande egenskaperna öp-
penhet, flexibilitet och anpassningsförmåga leder till att produktionen får en för-
måga att snabbt anpassa sig till förändrade förutsättningar i omgivningen. Utö-
ver dessa ekonomiska värden kan nätverk generera icke-ekonomiska värden.
Socialt kapital är ett sådant värde. Förtroendet kan i sig betraktas som ett annat
sådant värde. När man talar om nätverk som värdeskapande princip kan det
härav kännas relevant att i sammanhanget också påpeka vilken typ av värde det
är man talar om, och på vilket sätt man menar att detta genereras.

Diffusion
En annan emergent egenskap hos nätverk är en inneboende tendens att sprida
information och kunskap. Som sådan är egenskapen inte en specifik nätverks-
företeelse. Precis som tillväxt förekommer diffusion (Borell and Johansson
1996:32ff) också på andra ställen än i nätverk. Man kan dock inte komma ifrån
att vissa diffusionsmekanismer är starkt förknippade med just nätverksformen.
Borell & Johansson (1996) skiljer mellan tre olika hypoteser om hur spridningen
av innovationer går till.

Sammanhållningshypotesen åskådliggörs med två fall.48 Det ena baserar sig på
en studie av Coleman som undersöker spridningen av läkares användande av
nya läkemedel. I den visar det sig att interpersonella nätverk spelar en avgörande
roll för det nya läkemedlets faktiska implementering. Om personer i min närhet
säger att det nya läkemedlet är bra, och att jag borde förskriva det, har det mycket
större betydelse än om en anonym rapport eller påbud från arbetsgivaren kom-
mer med samma budskap. Den andra studien är Katz och Lazarsfelds tvåstegs-
hypotes om massmedias roll som opinionsbildare. Tvärt emot den då etablerade
föreställningen argumenterade Katz och Lazarsfeld för att opinionsbildningens
viktigaste kanaler inte är massmedia, utan opinionsledare i människornas ome-
delbara närhet. Det handlar då inte om offentliga personer, utan om människor
som i sina vardagliga nätverk har ett särskilt inflytande i sin bekantskapskrets,
personer som människor lyssnar på och känner förtroende för. Enligt samman-
hållningshypotesen är det de informella, personliga nätverken som har störst
betydelse när det gäller att värdera, ta ställning till och implementera nya idéer.49

Rollekvivalenshypotesen utgår ifrån jämförbara kategorier av aktörer, där kate-
gorierna inte definieras utifrån interpersonella nätverk och kontakter, utan ge-
nom en gemensam uppsättning relationer till andra kategorier eller aktörer. Indi-
vider i en och samma kategori behöver enligt denna hypotes inte vara förbundna
på något sätt, utan kategoriindelningen görs istället utifrån den likartade posi-
tion och de likartade villkor som präglar dem. Så kan exempelvis psykologi-
studenter i Lund respektive Uppsala vara geografiskt och socialt åtskilda, men
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ändå ha en hel del gemensamt genom att de ställs inför likartade rollförväntningar
(Borell and Johansson 1996:38). Poängen i denna hypotes är att innovationer
sprids genom att ett kluster inom en kategori imiterar koncept som visat sig vara
framgångsrika hos andra kluster inom samma kategori. Ett exempel som nämns
är olika kommuners anammande av målstyrningsdoktrinen i början av nittio-
talet. Att denna doktrin då fick ett sådant genomslag berodde enligt denna hypo-
tes inte på att idéerna spreds av opinionsledare i personliga nätverk, utan på att
kommunerna kopierade varandra i tillämpningen av en organisationsmodell som
de trodde skulle vara framgångsrik. Spridningsmedia är i detta och liknande fall
inte personer och personliga relationer, utan branschtidskrifter, mässor, konfe-
renser, vetenskapliga rapporter, nyhetsmaterial eller konsultbyråer (Borell and
Johansson 1996:40).

Tröskelhypotesen är egentligen ingen nätverkshypotes, utan handlar mer om hur
diffusionsförlopp fortskrider sett ur individperspektiv. Mark Granovetter, hypo-
tesens fader, menar att olika individer har olika tröskelvärden för hur lätt de tar
till sig innovationer eller anammar ett visst beteende. Detta tröskelvärde mäts i
hur stor andel av omgivningen som måste acceptera innovationen innan individ
X gör det. Har X ett lågt tröskelvärde räcker det med en eller några individer, är
tröskelvärdet högt krävs det flera. Detta exemplifieras med en population
gatudemonstranter vars individuella diffusionsvärden varierar från 0 och stegvis
uppåt. Om personen med tröskelvärdet 0 kastar en tegelsten mot ett fönster, kan
det få en person med tröskelvärdet 1 att göra samma sak. Med två sådana
incidenter lockas en person med tröskelvärdet 2 in i samma aktivitet, vilket i sin
tur skapar incitament för någon med tröskelvärde 3 och så vidare. Till slut kom-
mer alla att ha tagit efter samma beteende. Hypotesen föreslår alltså att en enda
individs tröskelvärde kan påverka en hel populations agerande. Om det inte fanns
någon med tröskelvärde 1 skulle stenkastningen stanna vid att en vandal krossar
en ruta inför en stor folkmassa som nöjer sig med att titta på. Finns personen
med tröskelvärde 1 kan det å andra sidan sätta igång en kedjereaktion som slutar
med upplopp. Bristen med denna hypotes är att den helt bortser ifrån de inter-
personella nätverkens betydelse för sociala diffusionsförlopp (Borell and Johans-
son 1996:52).

I en diskussion om starka och svaga band i relation till innovation och utveckling
drar Árni Sverrisson slutsatsen att nätverk baserade på starka band visserligen
har en god diffusionskapacitet, men att det ändå är de svaga banden som utgör
förutsättningen för spridning av nya idéer och därmed utveckling (Sverrisson
and van Dijk 2000:176). I ett afrikanskt exempel blir detta tydligt där de starka
banden mellan en grupp geografiskt och socialt näraliggande möbeltillverkare
visar upp starka kännetecken på ”strong ties” och god förmåga till informations-
spridning. Ändå kan man inte påstå att starka band innebär en stark innovations-
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potential. Det är imitationsförmågan, att kollegorna har en förmåga att snabbt
ta efter nya tekniker och metoder, som är kännetecknande för detta exempel,
inte förmågan till innovation.

En statsvetenskaplig observation av nätverkets förmåga att sprida informa-
tion och kunskap ger vid handen att egenskapen kan vara ett betydelsefullt hjälp-
medel vid statsbildningar (Easter 1996). I en studie av de personliga nätverken i
det tidiga Sovjetunionens centrala och regionala ledarskikt visar Easter att peri-
oden mellan 1920-talet fram till det sena 30-talet präglades av en tydlig nätverks-
strategi. Inledningsvis kännetecknades processen av att regionala ledarpositioner
steg för steg besattes med personer ur den centrala ledningens personliga nät-
verk. Eller som Easter uttrycker det: ”personal networks became embedded in
the territorial party apparatus” (Easter 1996:561). Efterhand tenderade de regi-
onala företrädarna att flytta in till Kreml, och såg då till att besätta sina tidigare
poster med folk de kände. Därmed upprätthölls informationskanalerna ut i sov-
jeterna. Under 30-talet kom detta system att utsättas för kritik, då de vänskapli-
ga relationerna i nätverket mer och mer utgjorde ett hinder för den centrala
ledningens möjligheter att utöva makt. Vad exemplet visar är att de för statsbild-
ningen så nödvändiga informationskanalerna mellan olika delar av maktappara-
ten kan kanaliseras via personliga nätverk.

Dessa exempel och varianter visar att även diffusion är en ganska typisk nät-
verksegenskap. De visar också att det finns olika slags diffusion, och att vari-
anterna har olika sätt att fungera. Sammanhållningshypotesen föreslår en diffu-
sionsmodell där spridningen kanaliseras via personliga förtroendebindningar
snarare än anonyma påbud: det som i mera vardagliga sammanhang kallas för
mun-mot-mun-metoden. Denna modell kan förklara varför nätverk präglas av
informella informationskanaler snarare än formella, och även varför de infor-
mella kanalerna verkar fungera bättre än formella. Det har större inverkan om
en person man har förtroende för delar med sig av en erfarenhet än om hundra
broschyrer gör samma sak. Rollekvivalenshypotesen bygger på kopiering av kon-
cept, oavsett förekomsten av personliga bindningar. Om en grupp företag börjar
arbeta i nätverk kan det påverka andra grupper av företag i samma situation att
göra samma sak. Denna modell kan förklara den enorma ökning av nätverksbe-
greppets förekomst som ägt rum under nittiotalet. Tröskelhypotesen kan förkla-
ra accelerationen i diffusionen: ju fler som anammar ett koncept, desto fler av
dem som ännu inte anammat konceptet blir benägna att följa efter. Diffusionen
åsyftar nätverkets egenskap att sprida idéer och innovationer. Denna egenskap
förutsätter andra emergenta egenskaper såsom personliga relationer och förtro-
ende. Inom nätverket sker spridningen via dessa bindningar. Spridning kan också
äga rum mellan nätverk, eller mellan nätverk och icke-nätverk, men då handlar
det om andra diffusionsmekanismer.
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Nätverk i relation till plats respektive organisation

Jag har nu gått igenom nätverkets beståndsdelar och ett par av nätverkets
emergenta egenskaper. Diskussionen har hittills rört sig innanför själva nätverkets
domäner. Nu är det dags att vidga perspektivet och sätta nätverket i relation till
något annat. Jag inleder med att diskutera relationen mellan nätverk och plats.
Därefter kommer jag in på förhållandet mellan nätverk och organisation.

Nätverk och plats
Nätverk runtom i världen associeras ofta med en speciell plats, ungefär som om
det är platsen eller lokaliseringen som ger näring åt nätverken (Pyke and Sengen-
berger 1992; Staber et al. 1996). I Putnams förklaringsmodeller till det sociala
kapitalets ursprung i mellersta Italien sträcker sig regionens vitala och konstruk-
tiva charm tillbaks ända till medeltiden (Putnam et al. 1996). Det sociala kapita-
let ses som ett starkt regionanknutet fenomen, något som sitter i geografin. Denna
starka association kan och bör problematiseras. Är nätverk platsbundna? Om
inte – vad har platsen för betydelse? Hur är relationen mellan platsen och nät-
verket? Är den nödvändig eller tillfällig? Svaren på dessa frågor är av avgörande
betydelse för en adekvat förståelse av vad nätverk är för något och hur de fung-
erar.

Den teoretiska diskussionen om industriella distrikt tog ordentlig fart efter
Piore och Sabels ”The second industrial divide” (se exempelvis Perry 1999). Men
det är inte bara på samhällsteorins område som frågan har aktualiserats. Inom
svensk förvaltning har frågan om distrikt eller regioner kommit upp på dagord-
ningen som ett led i strävandet att stärka den lokala demokratin, samt att anpas-
sa den svenska länsindelningen till en mer europeisk regionstruktur. Försök har
redan initierats med länssammanslagningar, bland annat i Skåne och Göteborg,
och flera utredningar och rapporter har kommit till med fokus på regionfrågan
(Landstingsförbundet 1996; Regionberedningen 1995; Regionkommittén 1998).

De administrativa eller politiska strukturerna har av tradition haft en tydlig
koppling till territorier. Men dessa territorier stämmer inte alltid överens med det
man kallar funktionella regioner (Regionkommittén 1998:122). De senare base-
ras på ekonomi, teknik och infrastruktur och har en tendens att förändras över
tid. Länssammanslagningarna har motiverats bland annat som försök att anpas-
sa den administrativa apparaten efter detta slag av regioner.

Den funktionella regionindelningen är avhängig vilka funktioner som skall
bilda den funktionella grunden. Mångfalden av aktörer, branscher och företag
bildar flera olika uppsättningar av nätverk med olika geografisk utbredning.
Somliga omfattar säkert bara en mindre del av regionen, andra kan sträcka sig
över flera regioner, medan ytterligare andra kan omfatta mindre områden precis
på gränsen mellan två eller flera regioner. Hur man än väljer att definiera den
geografiska indelningen av en region kommer den aldrig att fullständigt motsva-
ra den ekonomiska, tekniska, utbildnings- och forskningsbaserade osv. struktu-
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ren som finns i och utanför området. Möjligen i högre eller lägre grad, men
aldrig fullständigt.

Bergslagen är ett utmärkt exempel på en funktionell region, baserad på en
gemensam kulturell och industriell bakgrund, vilken inte på något sätt stämmer
överens med en länsbaserad regionindelning. Området sträcker sig över flera
olika län, men innefattar samtidigt endast delar av varje län. Samma sak gäller
gnosjöregionen (Gnosjö kommun och en rad omkringliggande kommuner), som
ibland utmärker sig i den geografiska statistiken, till exempel genom att visa upp
en konstant hög sysselsättningsnivå medan övriga Sverige drabbas av uppsäg-
ningar och rationaliseringar.50 Men denna trend delas bara av Gnosjö och ytter-
ligare en eller ett par näraliggande kommuner, inte av hela Jönköpings län. Sam-
mantaget bidrar några av de andra kommunerna till att länsgenomsnittet mera
närmar sig riksgenomsnittet (till exempel när det gäller arbetslöshetsstatistiken
år 1993). Det verkar som om sociogeografiska mått följer länsindelningen i gan-
ska liten utsträckning. Detta har också uppmärksammats av Curran & Black-
burn (1994), vilka menar att regionindelningen i Storbritannien baseras på en
godtycklig indelning, motiverad av en administrativ bekvämlighet från ett stat-
ligt perspektiv (Curran and Blackburn 1994:9). De på administrativ grund kon-
struerade regionerna har sedan fått bilda geografisk grund också för statistiska
regionbeskrivningar. Men när statistikområdena inte sammanfaller med socio-
ekonomiska eller organiska regioner blir statistiken ett neutraliserat genomsnitt
av värden från flera olika slags områden. På det viset försvinner skillnaderna
som gör denna typ av statistik intressant.

Svensk länsstatistik visar upp ganska modesta skillnader mellan olika län. På
primärkommunal nivå blir skillnaderna mellan olika enheter betydligt större. Då
kan också flera mindre och näraliggande kommuner bilda mönster som indike-
rar förekomsten av organiska regioner. Jag antar att ännu mindre geografiska
enheter skulle kunna ge bättre statistisk grund för slutsatser om organiska regi-
oners utbredning. Fast då uppstår å andra sidan frågan vilka variabler eller vilka
förhållanden som skall bilda den regionala grunden.

Enligt Jörgen Johansson kan man urskilja fyra olika argumentationslinjer i
regionforskningen (Johansson 1996:36):

• tesen om regionernas Europa

• tesen om regionen som kreativ tillväxtpol

• tesen om regionen som sociokulturell enhet

• tesen om regionen som administrativ institution.

Lite förenklat kan dessa särskiljas i deras syn på grunden för regionernas konsti-
tution. Det första perspektivet pekar på regionens ökande roll i förhållande till
nationalstaternas minskande roll. Den regionbildande grunden skulle här mot-
svara grunden för nationalstaten. Regionerna skulle i detta perspektiv kunna
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betraktas i analogi med USA:s delstater (min tolkning, ML). I det andra perspek-
tivet är det istället ekonomin och det ekonomiska samarbetet som bildar grun-
den. Öresundsregionen kan stå som exempel på detta sätt att förstå region-
begreppet. Det tredje perspektivet tar fasta på det sociokulturella kapitalet, eller
medborgarandan i en slags Putnamsk mening. Gnosjö, de industriella distrikten
i norra Italien eller Baden-Württemberg (Sydow 1996) är exempel på detta slag
av regioner. Till sist finns även perspektivet som ser regionen som en administra-
tiv enhet med viktiga funktioner som mellanled mellan nationalstat och medbor-
gare/samhälle. Mångfalden av regionala aktörer och frånvaron av en myndighet
eller administrativ enhet med övergripande regionansvar skulle i detta perspek-
tiv utgöra argument för bildandet eller utvecklandet av en mer stabil samlings-
punkt för regionala intressen. Denna utvecklade mellannivå blir ett instrument
för en mera ändamålsenlig och effektiv politik på nationell nivå – dels genom att
kanalisera kunskap och erfarenheter till den centrala nivån, och dels genom att
fungera som statens förlängda arm ut i regionerna. Den andra funktionen blir då
bland annat att garantera den nationella näringspolitikens fulla genomslag i hela
landet.

Att tala om nätverk som regionala företeelser väcker många frågor. En sådan
fråga är hur man drar gränsen kring ett geografiskt område som präglas av nät-
verk när gränserna för området måste ritas om beroende på vilken funktionell
grund man utgår ifrån. En annan fråga är om det överhuvudtaget föreligger nå-
gon nödvändig relation mellan nätverk och plats. En av mina fallstudier nedan
visar att nätverk inte behöver vara platsbundna. Haggårdens såg driver en sprud-
lande verksamhet tillsammans med andra företag, men inget av dessa ligger nå-
gonstans i närheten av Ekshärad där Haggårdens såg ligger och är registrerat.
Tvärtom verkar spatial närhet mellan företagen i nätverket vara en fullständigt
ovidkommande variabel. Kontaktnätet sträcker sig över hela norra halvklotet,
från Kanada i väster till Mongoliet, Kina och Japan i öster.

Nätverket handlar om något mer än produktionskedjor och deras placering i
rummet. Den nödvändiga relationen mellan nätverk och plats är en funktion av
en viss typ (eller vissa typer) av interpersonella relationer mellan människorna i
produktionen, och deras kulturella kopplingar till en viss plats. Det är med an-
dra ord inte nätverken som är platsbundna, utan en viss kategori av människor.
I den meningen är skillnaden avgörande mellan den politiska organisationen och
nätverket. Relationen mellan regionparlamentet och regionen är nödvändig, re-
lationen mellan nätverket och regionen är tillfällig.

Den ursprungliga förklaringen till att industriella regioner kommer till och
växer där de gör, har ofta att göra med tillgången till råvaror och marknader.
Där det fanns skog eller stål lades också grunden för skogs- eller stålindustri. Där
det fanns ull och lera lades grunden för klädes- och kakelplattsindustrin. Med
tiden har flera regioner visat att de inte längre är beroende av den lokala tillgång-
en till råvarorna. Yllet importeras från andra ställen som kan erbjuda högre kva-
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lité, och de lokala marknadernas nödvändighet har ersatts med en global efter-
frågan. Det man inte kan sälja till grannen exporterar man istället. Oberoendet
av de ursprungligen så nödvändiga lokala råvarorna har blivit ett faktum. Ändå
ligger regionen kvar på samma ställe där den blev till. Varför?

Michael Piore elaborerar ett svar på den frågan (Piore 1994). Kort uttryckt
går det ut på att den kognitiva aspekten av produktivkraften är en av de mest
elementära villkoren för ekonomisk tillväxt. Satt i den ovan beskrivna kontexten
har denna aspekt uppenbarligen också egenskapen att vara mer platsbunden än
andra produktionsvillkor. Råvaror kan importeras, varor kan exporteras, men
kompetensen, människorna, deras traditioner och sätt att samarbeta – det förblir
bundet till regionen.

Ett nätverk är en sak, ett industriellt distrikt är något annat. Men det finns en
koppling dem emellan. Det industriella distriktet kännetecknas av en social
nätverksstruktur som ligger till grund för produktionens sätt att fungera. I detta
står det industriella distriktet i en intern relation till det sociala nätverket. Men
det omvända förhållandet råder inte. Det finns exempel på nätverk som fungerar
utan det industriella distriktet (som exempelvis Haggårdens såg). Den samman-
hållande grunden är i sådana fall mindre knuten till plats och socialt nätverk
utanför produktionen, utan mer beroende av en artificiell eller organisatoriskt
baserad gemenskap, grundad i själva nätverket.

Hur ser då relationen mellan nätverk och plats ut? Med utgångspunkt i ge-
nomgången ovan skulle jag vilja sammanfatta med några slutsatser:

– En region, i betydelsen en avgränsad del av rummet, kan vara avgränsad uti-
från flera olika kriterier. Regionens utbredning och gränser varierar beroende
på vilket kriterium som bildar den funktionella grunden.

– För det fall nätverket bildar funktionell grund gäller att platsen ändrar form
allteftersom nätverket ändrar form.

– Platser inrymmer mer än nätverk. Karaktären hos en plats behöver inte vara
resultatet av ett eventuellt nätverk som finns på just den platsen. Fler och
andra saker än nätverk har egenskapen att skänka karaktär åt platser.

– Nätverk kan omfatta en del av en region och/eller sträcka sig över flera regio-
ner.

– Relationen mellan nätverk och plats är tillfällig, inte nödvändig.

Nätverk och organisation
I det här avsnittet skall jag jämföra nätverk med organisation. Anledningen till
att jag har valt organisationen som jämförelseobjekt är att den har många berö-
ringspunkter med nätverket. Som begrepp avser organisationer och nätverk för-
klara och beskriva likartade förhållanden. Som fenomen uppträder de på samma
arenor, ofta också samtidigt. Att de ofta finns på samma plats samtidigt gör dem
till intressanta jämförelseobjekt.

Martin Lind - 3 Korr 02-08-16, 13.22127



128

Jag inleder med att gå igenom några olika sätt att se på relationen mellan
nätverk och organisationer. Därefter går jag igenom några olika sätt att uppfatta
organisation. Slutligen drar jag några preliminära slutsatser.

Relationen mellan organisation och nätverk har intresserat många. Begreppen
tenderar att dyka upp i likartade sammanhang. Där man diskuterar organisa-
tionsbegreppet omnämns nätverksbegreppet för statuera exempel på något som
inte är organisation (Ahrne 1994:77–78). Av samma anledning kan organisa-
tionsbegreppet dyka upp i beskrivningar av nätverk (Borell and Johansson
1996:51–72). Nohira och Eccles har sammanställt en hel antologi om detta fas-
cinerande begreppspar (Nohira and Eccles 1994).

Jag skall ge exempel på tre olika sätt att uppfatta relationen mellan nätverk
och organisation: nätverk som organisation, organisation som nätverk, och nät-
verk som något annat än organisation.

Nätverk som organisation – Detta perspektiv har organisationen som grundbe-
grepp. Nätverk ses som en organisationstyp eller en organiseringsprincip. Som
sådan kan den användas till exempel för organisationsutveckling. Daalsgard och
Bendix ger nätverksorganisationen sex olika kännetecken: värdegrundlag, de-
centralisering, sammansatta ledarroller, flexibla organisatoriska gränser, hög grad
av inbördes beroende och genomskinlighet (Bendix et al. 1998:29ff). Nätverk är
enligt detta perspektiv en organisationstyp med vissa kännetecken.

En annan variant på detta tema är teoribildningen kring begreppet ”nätverks-
organisation” (Baker 1992:397). Enligt Wayne Baker har nätverksorganisatio-
nen följande kännetecken:

1. Nätverksorganisationen är en specifik organisationstyp med särskilda känne-
tecken.

2. Nätverksorganisationen kännetecknas av att formella band integreras med
flera olika typer av socialt viktiga relationer.

3. I nätverksorganisationen täcker integreringen vertikal och spatial differentie-
ring, men också horisontell differentiering. Inom nätverksorganisationen sker
interaktionen i flera olika dimensioner samtidigt.

4. Nätverksorganisationen som organisationsform är inte begränsad till profes-
sionella serviceföretag. Dess karaktäristik återfinns också inom tillverkning,
Hollywoodproduktioner, förlagsverksamhet, flygindustri och petrokemisk
industri.

Att se nätverk som en slags organisation innebär att begreppen inte uppfattas
som ömsesidigt uteslutande, utan att de tvärtom går in i varandra. Nätverk, eller
mer precist, nätverksorganisationen, är en typ av organisation med särskilda egen-
skaper. Nätverksbegreppet refererar till en grupp entiteter som utgör en delmängd
av de entiteter organisationsbegreppet refererar till. Eller mer kortfattat: nätverk
� organisation.
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Organisation som nätverk – Detta perspektiv utgår ifrån nätverket som grund-
begrepp. Organisationen betraktas då som en ”speciell form av nätverk” (Borell
and Johansson 1996:59). Denna nätverkstyp skiljer sig från ”andra slags nät-
verk” (a.a. s.58), ”andra typer av nätverk” (a.a. s.60) eller kort och gott ”andra
nätverk” (a.a. s.61) genom en rad organisationsspecifika egenskaper. Borell och
Johansson går igenom flera av dessa speciella egenskaper, och sammanfattar:

… organisationens karaktär av ett substantiellt existerande fenomen med givna
gränser, klara definitioner av vilka individer och resurser som hör hemma innan-
för gränserna samt såväl vertikal som horisontell formell intern struktur för att
organisationen, som nätverk betraktad, får vissa speciella egenskaper. (Borell
and Johansson 1996:63)

Detta perspektiv gör inte heller några ömsesidigt uteslutande definitioner av be-
greppen organisation respektive nätverk. Organisationer utgör en delmängd av
en större kategori fenomen som kan kallas nätverk. Eller: organisation � nät-
verk.

Nätverk som något annat än organisation – Ett tredje sätt att betrakta relationen
mellan organisationer och nätverk är att se dem som olika slags sociala entiteter.
Nätverk och organisationer är i detta perspektiv olika saker. Ett nätverk är inte
en slags organisation, och en organisation är inte ett slags nätverk. Entiteterna
har olika egenskaper och tendenser. Nätverk fungerar på ett sätt, organisationer
på ett annat. Eller: organisation & nätverk.

En och samma grupp av individer kan ingå både i ett nätverk och i en organi-
sation. Samtidigt. Det betyder inte att organisationen och nätverket är samma
sak. En klubb kan vara sammansatt av personer som är goda vänner, men det
innebär inte att föreningen är samma sak som vänskapskretsen. Det framgår
kanske tydligast när personerna i föreningen byts ut eller avlöser varandra. Eller
för att travestera en gammal sentens: vänskapskretsar kommer och går, organi-
sationer består.
Om organisationer och nätverk är två olika saker kan de i princip stå i tre olika
slags relation till varandra. Nätverk kan bestå av organisationer (1), nätverk kan
flyta mellan organisationer (2), och nätverk kan ingå i organisationer (3). Skill-
naden mellan dessa illustreras i nedanstående figur:
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figur 14: Tre slags relationer mellan organisationer och nätverk

Det första fallet kan åskådliggöras med flera exempel. Nätverk mellan företag är
organisationer i nätverk, samarbetsprojekt mellan olika myndigheter likaså. Den
andra varianten kan exemplifieras med nätverk mellan företagsledare eller fack-
liga företrädare från olika företag. ”Jobbarkompisar” är ett begrepp som fångar
innebörden i den tredje principen.

Formerna är inte statiska. Nätverk inom organisationer (3) kan förvandlas till
nätverk mellan organisationer (2) och vice versa. Organisationer i nätverk (1)
kan förvandlas till nätverk mellan organisationer (2), eller till nätverk inom or-
ganisationer (3). Organisationer kan också upplösas och förvandlas till nätverk,
liksom nätverk kan stelna och formaliseras och förvandlas till organisationer.
Varje formation har sina för- och nackdelar. Nätverk av organisationer kan upp-
rätthålla kontinuitet utan att vara beroende av enskilda personer(Gustavsen and
Hofmaier 1997:10). Å andra sidan tenderar sådana formationer att stelna i struk-
turerna och förlora mycket av nätverkets personliga och informella karaktär.
Nätverk mellan organisationer kan fungera väl för spridningen av innovationer
och nya idéer hos vissa yrkesgrupper eller på vissa nivåer av organisationernas
hierarkier. Nätverken inom organisationerna kan ge positiva effekter på arbets-
miljön genom att gynna och underhålla personliga relationer och en varmare
stämning. Detta påverkar också organisationens sätt att fungera genom att de
inomorganisatoriska transaktionskostnaderna sjunker. Å andra sidan utgör de
inomorganisatoriska nätverken ett hot mot organisationen och byråkratin ge-
nom att de arbetar efter andra principer än de formellt fastställda. Kompisnät-
verk inom organisationer kan bilda grund för nepotism och maktmissbruk.

Organisationer – Nätverk kan betyda många olika saker. Detsamma gäller för
organisationer. Innan en jämförelse kan bli aktuell måste därför jämförelse-
objekten avgränsas och definieras. Utgångspunkten för den fortsatta diskussio-
nen är att nätverk är en social entitet med vissa emergenta egenskaper. Nätverk
och organisationer är olika sociala entiteter. Den sociala verkligheten är upp-
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byggd av många olika slags sociala entiteter, av vilka organisationer och nätverk
utgör två.

Denna utgångspunkt får konsekvenser för vilka organisationsbegrepp som kan
fungera som lämpliga jämförelseobjekt. Om organisationer och nätverk skall
betraktas som olika saker kan jag inte jämföra med ett organisationsbegrepp
som betraktar nätverk som organisationer. Det sätt på vilket det ena begreppet
uppfattar det andra får inte stå i motsättning till hur det andra begreppet uppfat-
tar sig självt. Begreppsdefinitionerna bör med andra ord kunna vara sanna sam-
tidigt.

Castells definierar organisationer som “specific systems of means oriented to
the performance of specific goals” (Castells 1996:151–152). Denna definition
ser organisationen som en heltigenom ändamålsenlig konstruktion. En något mer
utvecklad definition ges av Bakka, Fivesdal och Lindkvist (1999):

Det är karaktäristiskt för organisationer att de har en arbetsdelning och en ad-
ministrativ apparat som med olika regler, värderingar och avtal som grund för-
söker säkra koordinering, kontinuitet och måluppfyllelse. (Bakka et al. 2001:19)

Denna organisationsuppfattning tar också med aspekter som arbetsdelning, ad-
ministration, regler, värderingar och avtal.

En problematisk aspekt i dessa definitioner är komponenten måluppfyllelse.
Vems mål är det som skall uppfyllas? Kan man utgå ifrån att organisationer har
entydiga, självklara mål? Vad är till exempel målet med en fabrik? Är det att
producera varor eller att tjäna pengar till ägarna? (Ahrne 1992:24)

Inom organisationsteorin finns det olika sätt att se på målen. En del anser att
målet fastställs av organisationens huvudman, andra uppfattar målen som ett
resultat av förhandlingar mellan olika intressegrupper inom organisationen. En
tredje variant är att betrakta målen som en effekt av själva organiseringen.
(Ahrne 1992:23–24)

Gareth Morgan menar att organisationer är komplexa och paradoxala struk-
turer som kan uppfattas och beskrivas på många olika sätt. Beroende på vilken
metafor man utgår ifrån kommer organisationen att anta olika skepnader. När
man så betraktar organisationen är det, enligt Morgan, viktigt att vara öppen för
alternativa sätt att se på och uppfatta denna struktur. (Morgan 1986). Ansatsen
är sympatisk och ödmjuk, men den ger ingen användbar definition av organisa-
tionsbegreppet.

Det finns ett organisationsbegrepp som jag tycker svarar mot de krav och
önskemål jag antytt ovan. Det betraktar organisationen som en social entitet
med emergenta egenskaper, det uppfattar nätverk som något annat än organisa-
tion och det är dessutom utförligt elaborerat och utvecklat som eget begrepp.
Göran Ahrnes organisationsbegrepp är inte bara kortfattat definierat som ett
avstamp, utan har varit föremål för flera djupgående diskussioner (Ahrne 1990;
Ahrne 1992; Ahrne 1994; Ahrne 1996).
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En av Ahrnes främsta poänger är att organisationer i allt väsentligt är sociolo-
gins huvudsakliga studieobjekt. Det sociala är organisationer, och sociala pro-
cesser förklaras utifrån organisationer. En av mina poänger är att många viktiga
sociala processer kanaliseras via nätverk och att nätverk är något annat än orga-
nisationer. Även om Ahrnes organisationsbegrepp har vissa begreppsimperialisti-
ska tendenser gör det ändå en klar distinktion mellan organisationer och nät-
verk. Ahrne betraktar organisationer och nätverk som olika sociala entiteter.
Även om nästan all mänsklig handling kan beskrivas och förklaras i termer av
organisationer finns det alltså undantag. Det finns enligt Ahrne fyra villkor som
karaktäriserar och determinerar former av mänsklig interaktion (Ahrne 1994:2):
(a) affiliation (tillhörighet)

(b) collective resources (kollektiva resurser)

(c) substitutability of individuals (individens utbytbarhet)

(d) recorded control (registrerad kontroll).

Dessa villkor bildar underlag för sociala entiteter inom vilka det mänskliga hand-
landet äger rum. Sammantaget utgör dessa grunden i Ahrnes organisations-
begrepp. Organisation är alltså något som karaktäriseras av dessa fyra villkor.

Varje villkor inrymmer ett brett spektrum av former. Begreppet affiliation,
exempelvis, åsyftar tillhörighet i en bredare bemärkelse och kan konkret handla
om såväl medlemskap i en förening som medborgarskap eller familjetillhörighet.

Skillnader mellan olika organisationer kan beskrivas utifrån skillnader i dessa
fyra villkor. Typen av affiliation, formen för collective resources, sättet för the
substitutability of individuals och varianten av recorded control, bestämmer vil-
ket slag av organisation det är fråga om. Vilka resultat man kommer fram till
under varje villkor är en empirisk fråga.

Frågan är nu om dessa generella villkor för mänsklig interaktion också gäller
för nätverk? Jag går igenom villkoren var för sig och jämför med den bild av
nätverk som nu börjar framträda allt tydligare.

Tillhörighet – Tillhörigheten markerar skillnaden mellan dem som ingår i orga-
nisationen och dem som inte gör det. För att vara tillhörlig krävs att man är
erkänd och igenkänd. Den som inte är det äger heller inte tillträde. Skillnaden
mellan den som är med och den som inte är med är absolut. Det finns inget
mellanting. Tillhörigheten kan vara beständig över tid eller ha en mer tillfällig
karaktär. Den kan också vara antingen frivillig eller icke-frivillig. Familje-
tillhörighet, exempelvis, är inte något man kan välja. Man kan inte heller välja
bort ett medborgarskap.

I nätverk är tillhörigheten speciell. Ett bestämt nätverk består av ett antal
objekt som ”tillhör” nätverket. Tillhörighetskriteriet gäller alltså för nätverk,
åtminstone vid en första anblick. Men relationen mellan nätverksobjektet och
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nätverket kanaliseras via objektets relation(er) till andra objekt, inte via objek-
tets relation till en bestämd social entitet, nätverket. Här framträder en viktig
tillhörighetsskillnad mellan organisationer och nätverk. I organisationen är till-
hörighet en relation mellan objektet och organisationen. För nätverket handlar
tillhörigheten om relationen mellan objektet och ett eller flera andra objekt i ett
nätverk.

Kollektiva resurser – I organisationer finns gemensamma resurser som endast
organisationens ’affiliates’ har tillgång till. Dessa resurser, eller närmare bestämt
tillgången till dem, anger Ahrne som ett legitimt och vanligt skäl att bli del av en
organisation. Utträde innebär att man inte längre har tillgång till de gemensamma
resurserna, och inträde innebär att man får tillgång till dem, och ofta också bi-
drar till dem.

Tillgången till resurser kan ge makt och status. Inte sällan används organisa-
tionens resurser som maktinstrument av företrädare och nyckelpersoner – gente-
mot andra organisationer och gentemot andra ’affiliates’ på lägre positioner inom
organisationen. Utan organisationens tillgångar skulle partiledare, journalister
eller företagsledare inte ha den makt eller det inflytande som deras respektive
positioner betingar.

I nätverk finns inga kollektiva resurser på detta sätt. Man kan inte lagra resur-
ser i ett nätverk så som det är möjligt i en organisation. Därmed inte sagt att
nätverket inte för med sig några fördelar. Genom nätverket kan man få tillgång
till mycket: innovationskapacitet, lägre transaktionskostnader, flexibilitet eller
personlig stimulans. Men dessa fördelar finns inte lagrade i själva nätverket som
ett varumärke eller en formell maktposition. Resurserna i nätverket finns i och
mellan nätverkets objekt.

Individens utbytbarhet – I organisationen är individen utbytbar. Detta är ett vill-
kor för att organisationer skall kunna existera över tid; människor kommer och
går, organisationer består. Tydligast blir förhållandet om man betänker att den
absoluta majoriteten av alla individer blir medlemmar i redan existerande orga-
nisationer.51

Organisationens relativa oberoende av enskilda individer är också nödvändig
med tanke på kraven på kontinuitet i organisationens åtaganden. Processerna
som äger rum inom organisationens ramar kan inte upphöra så fort någon blir
sjuk eller skadar sig. Det måste alltid finnas ersättare, och individerna i en orga-
nisation måste vara ersättningsbara. En organisation kan inte stå och falla med
enskilda individer.

I ett nätverk kan individer komma och gå, men de är inte utbytbara på samma
sätt som i organisationer. Till stor del beror detta på att en individ i ett nätverk
står i en unik kombination av relationer till andra individer i samma nätverk.
Individens position i nätverket bestäms av summan av relationer till andra indi-
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vider, och dessa relationer är individuella. Skillnaden kanske bäst fångas i följan-
de uttryck: organisationen är ett system av positioner, nätverket är ett system av
personer.

Registrerad kontroll  – Den som blir medlem i en organisation blir också föremål
för organisationens kontroll. Kontrollen är, enligt Ahrne, motiverad genom indi-
videns själsanlag att inte vilja bli organiserad (Ahrne 1994:21). Kan man smita
undan från trycket att bli organiserad så gör man det. Det är för att komma
tillrätta med denna risk som organisationen utövar kontroll. Den måste få reda
på när individer inte fyller sina organisatoriska åtaganden, och den måste ha
mekanismer för tillrättavisande av sådana fall.

I begreppet ”registrerad kontroll” ligger att medlemmarnas agerande registre-
ras och sparas över tid. Den senaste handlingen kan på så vis vägas mot tidigare
handlingar, och tillsammans med dessa bilda underlag för en helhetsbedömning.
För medlemmen innebär detta både för- och nackdelar. Det är ingen merit att
fylla sitt ”register” med oberömliga gärningar, men om man däremot ser till att
få sina främsta sidor registrerade kan det leda till befordran, löneökning eller
någon annan form av belöning.

Också i nätverk förekommer kontroll, men den är inte lagrad i själva nät-
verket. Ungefär som med resurserna emanerar kontrollen från nätverkets objekt,
alltså andra individer. Organisationer kan hålla register över sina medlemmar,
men det kan inte nätverk. Detta innebär inte att kontrollen är mindre påfallande
i nätverk än i organisationer. Den fungerar på ett annat sätt. I organisationer via
register och reglementen, i nätverk via rykte och anseende.

Slutsatser – Jag har medvetet undvikit att bli alltför konkret i den här redogörel-
sen. Jämförelsen är fortfarande ganska abstrakt och teoretisk. Det främsta skälet
till detta är att jag fortfarande befinner mig i avhandlingens teoretiska del och av
den anledningen inte har så mycket att exemplifiera med. Avsikten är inte att
lämna relationen mellan organisation och nätverk vid detta, utan frågan kom-
mer att tas upp igen efter fallbeskrivningarna, och då i en betydligt mer konkre-
tiserad version.

Av diskussionen ovan går det ändå att dra några slutsatser om relationen mel-
lan organisationer och nätverk i teoretiskt hänseende. Hur ser relationen ut och
vad finns det för likheter och skillnader?

Relationen mellan organisationer och nätverk kan uppfattas på olika sätt. En
del betraktar organisationer som nätverk, andra betraktar nätverk som organi-
sationer. Jag har argumenterat för att nätverk och organisationer är olika saker.
Givet att nätverk och organisationer är olika saker kan de stå i tre olika slags
relationer till varandra:
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1. Organisationer kan bilda nätverk.

2. Nätverk kan existera mellan organisationer.

3. Nätverk kan existera inom organisationer.

I samtliga fall kan nätverken påverka organisationerna och vice versa. Ibland
kan organisationer och nätverk stå i intern relation till varandra. De utvecklar
ett ömsesidigt beroende. Det är inte svårt att föreställa sig hur vissa organisatio-
ner knappast skulle överleva utan interorganisatoriska nätverk, eller hur somliga
nätverk snabbt skulle dö ut om det inte vore för en skyddande organisatorisk
inramning.

Vad finns det då för likheter och skillnader mellan organisationer och nät-
verk? Enheterna liknar varandra genom att de båda är sociala entiteter på orga-
nisatorisk nivå. De har, i egenskap av sociala strukturer, emergenta egenskaper
och ett eget sätt att fungera. En viktig strukturell skillnad mellan organisationer
och nätverk är att nätverk består av åtskilda enheter som samarbetar, medan en
organisation utgör en enhet som kan kännetecknas av samarbete, men som inte
måste göra det. Tillhörigheten i en organisation uttrycks i relationen mellan or-
ganisationen och individen. I nätverk handlar tillhörigheten om relationer mel-
lan nätverksobjekt. Organisationer kan lagra kollektiva resurser. I nätverk finns
resurserna decentraliserade till nätverksobjekten. För organisationen är indivi-
dernas utbytbarhet central: en organisation kan inte göra sig beroende av enskil-
da individer. I nätverket kan individer bytas ut, men det får i så fall konsekvenser
för hela nätverket. Organisationen är ett system av positioner, nätverket är ett
system av personer. Kontroll är en central organisatorisk egenskap: organisatio-
nen utstrålar kontroll. I nätverk finns också kontroll, men den utövas av nätver-
kets objekt.

Nätverk – en teoretisk bestämning

I det här kapitlet har jag diskuterat nätverk utifrån befintlig forskning genom att
gå igenom fyra vanliga nätverksinnebörder. Därefter har jag diskuterat några
abstrakta egenskaper som förknippas med nätverk. Sammantaget innehåller den
befintliga nätverksforskningen en lång rad svar på frågorna ”vad är nätverk”
och ”hur fungerar nätverk”. Jag skall nu inte presentera en sammanställning av
alla dessa svar, utan istället göra ett principiellt och kortfattat ställningstagande
för den nätverksbetydelse som kommer att gälla för återstoden av avhandlingen.

Definition: Nätverk är en struktur av bindningar mellan objekt som bildar en
social entitet med emergenta egenskaper. Bland dessa egenskaper återfinns värde-
skapande, diffusion, flexibilitet, samarbete och tillit.

Jag betraktar inte nätverk som ett perspektiv, utan som något med en reell social
existens. Det innebär att den följande analysen av fyra fall av nätverk är en
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analys av fyra nätverk. Analysen skall ses som en analys av nätverk och inte som
en nätverksanalys av något som betraktas som nätverk.

Nätverksanalysen tillhandahåller många nyttiga verktyg för studiet av nät-
verk. Den är användbar för att ta fram deskriptiva modeller av nätverkets struk-
tur, och kan även i begränsad utsträckning erbjuda kausala förklaringar till hän-
delser i den sociala verkligheten. En begränsning i denna metod ligger i att den
inte svarar på frågan vad nätverk är eller hur nätverk fungerar: metoden är till
för att beskriva hur ett specifikt nätverk ser ut.

Betydelsen nätverk som utvecklingsmetod bejakar möjligheten att nätverket
är en social entitet. Utgångspunkten är inte oförenlig med mitt förslag till defini-
tion. Men nätverk är mer än en utvecklingsmetod. De är inte enbart resultat av
medvetna strategier, utan kan lika gärna uppstå spontant. Nätverk som utveck-
lingsstrategi utgör goda exempel på hur det är möjligt att tillämpa kunskap och
insikt om hur nätverk fungerar för konkreta sociala ändamål.

Hittills har jag undersökt nätverkets innebörd med nätverksforskningen som
utgångspunkt. Nu följer en mer konkret undersökning som baserar sig på fyra
fallstudier. Presentationen av studierna följer samma disposition som den trenivå-
indelade analysen ovan. Först undersöks nätverkets delar: bindningar, objekt och
struktur. Vilka bindningar och objekt är aktuella i det studerade exemplet? Hur
ser strukturen eller strukturerna ut, och vad har den/de för betydelse för nätver-
ket? Därefter kommer jag in på nätverkets emergenta egenskaper. Vilka egenska-
per tar sig uttryck i de studerade exemplen? På vilket sätt tar de sig uttryck? På
den tredje och sista nivån studeras nätverket i relation till organisation och plats.
Vad kan erfarenheterna från fallstudierna säga om relationen mellan nätverk och
organisationer? Hur ser relationen ut? Hur påverkar de sociala entiteterna var-
andra? Vad kan erfarenheterna från fallstudierna säga om relationen mellan nät-
verk och plats? Är relationen tillfällig eller nödvändig? Vad har platsen för bety-
delse för nätverket?

I fallstudierna används flera av de nätverksmetoder som beskrivits ovan. T-
verkarna analyseras med hjälp av blockmodellanalys och de övriga nätverks-
strukturerna åskådliggörs med nätverksgrafer. Flera av nätverksmetodens begrepp
återkommer också i analysen, till exempel begreppen densitet och kluster. Den
teoretiska genomgången återspeglar sig i undersökningen av de emergenta egen-
skaperna och i undersökningarna av relationerna mellan nätverk och organisa-
tioner respektive plats.
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Kapitel 4

Fyra fallstudier av nätverk
mellan företagare

I detta kapitel undersöks fyra fall av nätverk. Syftet är att med fallstudierna som
utgångspunkt besvara frågorna vad nätverk är och hur nätverk fungerar. Det
första exemplet, Hyttornas Rike, består av fem företag inom hotell- och restau-
rangbranschen och är organiserat som en ekonomisk förening. Exempel två, T-
verkarna, är även det organiserat som en ekonomisk förening men består av ett
trettiotal företag inom verkstadsindustrin. Det tredje exemplet, Sparepartner,
består i likhet med T-verkarna av företag inom verkstadsindustrin, men är orga-
niserat som ett aktiebolag. Det sista exemplet, Haggårdens såg AB, skiljer sig
från de tre övriga på två viktiga punkter. Dels är det inte organiserat alls, och
dels studeras det med utgångspunkt i företaget, det vill säga utifrån en egocen-
trisk ansats. Verksamheten är i huvudsak fokuserad på björkförädling.

Olikheten mellan exemplen är ett medvetet val från min sida. Jag har efter-
strävat bredd i materialet, och uppfattar också att denna bredd har berikat den
komparativa analysen. Samtidigt har jag försökt undvika en situation där bred-
den blir så stor att den försvårar en jämförelse. Samtliga fall utgörs av nätverk
mellan mindre företag inom produktionen. Det är den grundläggande likheten.
Bland de fyra valda fallen finns olikheter i branschtillhörighet, storlek och organi-
seringsprincip.

I de tre första fallen har jag utgått ifrån att gränsen för nätverket sammanfal-
ler med gränsen för den formella organisation som antas husera detta nätverk.
För alla tre av dessa fall gäller dock att varje medlemsföretag har gott om nät-
verksliknande förgreningar ut till företag som inte ingår i den organisatoriska
inramningen. För T-verkarnas del är detta förhållande extra tydligt. Den absolu-
ta majoriteten av varje medlems personliga och ekonomiska kontakter går till
företag som inte är medlemmar. Av den anledningen kan man inte förutsätta att
det formaliserade nätverket med nödvändighet överensstämmer med ett funktio-
nellt eller ett organiskt nätverk. Gränserna är konstruerade mer efter metod-
praktiska premisser än andra. Det avslutande fallet, Haggårdens såg, är varken
organiserat eller avgränsat.

Fallbeskrivningarna skiljer sig åt också med avseende på perspektiv. De tre
första fallen beskrivs och betraktas med hela nätverket som utgångspunkt, det
vill säga sociocentriskt. För det fjärde exemplet är utgångspunkten ett företag,
och nätverket betraktas som en horisont sedd ifrån denna punkt, alltså egocen-
triskt (Boissevain 1974:24).
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Att exemplen är olika återspeglar sig i analysen och presentationen av fallen.
Hyttornas Rike som består av ganska få företag kan inte studeras på samma sätt
som T-verkarna med sina betydligt fler medlemmar. Också branschtillhörigheten
påverkar framställningen. Olika branschinriktningar innebär att nätverken ser
olika ut och fungerar på olika sätt, och av den anledningen också måste studeras
och analyseras olika. Dessa olikheter påverkar informationsrikedomen i det em-
piriska underlaget. Faktorer som framträder tydligt i det ena fallet syns kanske
inte alls i det andra. Och det som inte syns eller märks i exemplen kan inte heller
bilda underlag för några slutsatser.

Dispositionsmässigt följer presentationen samma mall som teoridiskussionen.
Först sätts fokus på nätverkets beståndsdelar (bindningar och objekt). Därpå
följer en diskussion om det mönster som delarna bildar (struktur). På nästa nivå
flyttas fokus till själva nätverket och dess emergenta egenskaper. Här tas olika
aspekter upp i olika fallbeskrivningar. Olikheterna beror på att olika fall belyser
och tydliggör olika egenskaper. Den sista nivån ställer nätverket i relation till
faktorer och aspekter utanför nätverket, nämligen organisation och plats. Rela-
tionen mellan nätverk och organisation tas inte upp i själva fallbeskrivningarna,
utan behandlas i en separat diskussion som anknyter till samtliga fall.

Efter fallbeskrivningarna följer en sammanfattande diskussion med slutsatser
om nätverk i produktionskontexter. Styrande för diskussionen är avhandlingens
frågeställningar ”vad är nätverk” och ”hur fungerar nätverk”. Dispositionsmäs-
sigt tillämpas även här den trenivåindelade strukturen från teorikapitlet.
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Fall 1: Hyttornas Rike
Hyttornas Rike är ett nätverk mellan fem52 konferensanläggningar i Hällefors.
Sammanslutningen är organiserad som en ekonomisk förening. Anläggningarna
har ingått avtal med varandra där de förbinder sig att samarbeta under en viss
tid. Uppsägningstiden är reglerad i avtalet. Namnet ”Hyttornas Rike” är varu-
märkesskyddat och skall borga för kvalitet och miljömedvetenhet. I marknads-
föringen utåt fungerar namnet dels som ett samlingsnamn, men lika mycket som
ett varumärke (jfr. Lash and Urry 1994:15).

I styrelsen för den ekonomiska föreningen sitter representanter från vart och
ett av de ingående medlemsföretagen. En av företagarna fungerar som ordföran-
de. Allt arbete i föreningen sker ideellt, och det är många timmar som företagar-
na lägger ner på sitt nätverk. Ordföranden uppskattar att varje företag lagt ned
1500 timmar i ideellt arbete (1998-12-08).

Företagen är kurs- och konferensanläggningar med lite olika inriktning och
profiler. Sävenfors jakt och fiske profilerar sig med kringarrangemang och indi-
viduella lösningar. Bredsjögårdens motto är att kunderna ska få valuta för peng-
arna, och att all mat som serveras skall vara tillagad från grunden med lokala
råvaror. Hällefors herrgård profilerar sig med en elegant miljö och kostnadsef-
fektiva arrangemang. Sikfors herrgård erbjuder en familjär miljö och kontinen-
tal matlagningskonst med lokala råvaror. Grythyttans gästgivaregård vill ge sina
gäster en kulinarisk upplevelse utöver det vanliga. Utöver olikheterna i profiler
finns det också skillnader i storlek och omsättning. I nedanstående tablå visas
storleksrelationen mellan företagen.

tabell 5: Företagen i Hyttornas Rike

Omsättning (tkr) Antal anställda

Bredsjögården Ingen uppgift53 Ingen uppgift

Grythyttans gästgiveri 48412 (199907–200012) 42

Hällefors herrgård 4631 (200001–200012) 8

Sikfors herrgård 1383 (200005–200104) 1

Sävenfors jakt och fiske 1859 (199905–200004) 3

Källa: Affärsdatabasen

Av jämförelsen framgår att Grythyttans gästgiveri är av en helt annan storleks-
klass än de övriga medlemmarna. För Bredsjögården finns inga uppgifter i affärs-
databasen, men omsättningen och antalet anställda ligger i samma intervall som
för Hällefors herrgård, Sikfors herrgård och Sävenfors jakt och fiske. Sammanta-
get består nätverket av fyra företag med en omsättning mellan ca två och fem
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miljoner och en anläggning som har fler anställda än alla de andra tillsammans,
och med en omsättning som är mångdubbelt större än de andras.

Det uttalade syftet med nätverket är att öka beläggningen på anläggningarna
med 10% per år, alternativt uppnå en beläggning på 60%. I anställda skulle
denna ökning innebära jobb för 15 personer totalt i nätverket. I föreningens
bolagsordning står följande ändamålsförklaring:

Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen
genom gemensamma marknadsföringsinsatser lokalt, regionalt, nationellt och i
EU:s inre marknad. Föreningen har som ambition att lyfta fram Kultur- och
Naturturism i kommunen för att skaffa en bra turistisk infrastruktur. Målen är
att utarbeta kvalitetsriktlinjer som är ekologiskt hållbara i linje med Agenda 21
direktiven och som ger hög tillfredställelse för våra gäster. Medlemmarna deltar
genom att begagna sig av föreningens tjänster. (Affärsdatabasen)

Hyttornas Rike startades med hjälp från en extern projektutvecklare och stöd
från EU. Detta stöd fungerade som en viktig motor när nätverket bildades.
Hyttornas Rike är alltså inte ett nätverk som vuxit fram av sig självt. Initiativet
har kommit utifrån, de inledande kontakterna mellan de i nätverket ingående
företagen togs av en utomstående person och de medel som inledningsvis kräv-
des för att starta upp och driva nätverket kom utifrån. Nu behövdes inte särskilt
mycket av övertalning för att få företagen att intressera sig för nätverks-
samarbetet, men som en av företagarna påpekar visade det sig vara bra att en
utomstående person tog initiativet till de inledande kontakterna.

…jag kan inte ringa till (Företag 1) och (Företag 2) också, jag kan inte ringa till
(Företag 3) och fråga om vi skall göra något gemensamt, de tycker ju att det är
lite konstigt. Så vi la ansvaret på den här tredje personen, att han skulle sam-
mankalla. Och det var ju jättebra, och det rekommenderar jag till alla ”nätverks-
framtidsdrömmare” att se till att det finns en kommunal person, en person som
står utanför som helt enkelt tar initiativet att bjuda in. (företagare)

Inte bara själva nätverket, utan också omgivningen har haft stor betydelse för
projektets tillblivelse och utveckling. Det är som om det inom olika myndigheter
på den lokala nivån utvecklats en pionjäranda i arbetet med utvecklingen av
näringsliv och kulturliv på orten. Ett uttryck för detta är insatserna från kontakt-
personen på kommunen. Det verkar som om inställningen från kommunen och
de resurser som ställs till förfogande har spelat en avgörande roll både för ut-
vecklandet av småföretagsamheten, och för utvecklandet av nätverk mellan före-
tagen. Detta skall naturligtvis vägas mot den utvecklingskapacitet som finns hos
företagen själva och hos utformningen av de nätverk som bildas. En positiv in-
ställning från kommunen kan inte ensam skapa och utveckla småföretagsamhet
och nätverk, men i och för en sådan process kan den spela en viktig och i vissa
fall till och med en avgörande roll.

Företagare: När det gäller kontakten med kommunen /…/ så är jag mycket im-
ponerad rent ut sagt. Jag är rent imponerad av Hällefors kommun överhuvudta-
get. Det är väldigt företagsvänligt, de verkligen kämpar för att hjälpa till, men
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jag menar de har ju ekonomiska problem så jag menar inte att de skulle ösa över
pengar, det är inte det det är tal om, för det gör de ju inte och det kan de inte
göra heller. Men deras inställning överhuvudtaget är mycket positiv. Arbets-
förmedlingens inställning är … otrolig. Det gäller ju inte bara nätverket, det
gäller överhuvudtaget. Jag har varit verksam i Filipstad förut, och det kan skilja
som mellan natt och dag mellan Filipstad och Hällefors.

M: jaha… Vad är det för typ av stöd man får? Är det själva inställningen?

Företagare: Ja, det är inställningen kan man säga, jag kan inte påstå att man får
en massa pengar och en massa såna här saker, men låt oss säga bara arbetsför-
medlingen, de ringer rätt vad det är och frågar hur det går, om man behöver
folk, om de kan hjälpa till. Bara en sån sak gör att man känner sig välkommen.
Om man jämför med Filipstad där jag har varit verksam i 25 år, de har inte ringt
självmant på 25 år. Om inte jag har ringt till dem först. Och så just det här om
det har varit någon som har börjat jobba och, exempelvis lönebidragen, har det
aldrig varit några diskussioner. Får de jobb efteråt så är det inget att diskutera
om /…/

Men kommunens inställning och de framgångsrika projekt som har kunnat ge-
nomföras hade kanske inte varit möjliga utan en medveten inriktning från EU:s
strukturfonder. I den meningen har den transnationella EU-strukturen spelat en
viktig roll, åtminstone under uppstartningsskedet för detta nätverk.

Bindningar

Då de ingående företagen har ungefär samma verksamhet finns det inga verti-
kala bindningar dem emellan. Företagen i Hyttornas Rike är inte kunder eller
underleverantörer till varandra. Produktionskedjebindningar ingår med andra
ord inte i det här nätverkets uppsättning av möjliga relationer.

Den tydligaste och mest entydiga bindningen är den formella: medlemskapet i
den ekonomiska föreningen. Även det varumärkesskyddade namnet fungerar som
en slags bindning i och med att det samlar företagen under ett och samma namn,
och med det ger dem en gemensam nämnare i förhållande till alla som inte ingår
i gemenskapen.

Parallellt med de formella bindningarna finns det också interindividuella rela-
tioner som har utvecklats mellan personerna som driver företagen. Denna form
av bindning beskrivs av företagarna som en av de viktigaste sammanhållande
krafterna för nätverket. Om den formella bindningen är den tydligaste, verkar
den personliga ändå vara den som har störst betydelse.

Företagare: Det är de här personliga relationerna mellan företagen som jag an-
ser är viktigast.

M: Så i den meningen kan man säga att även om inte den ekonomiska fören-
ingen finns kvar efter projekttidens slut, så… har projektet som insats gjort
nytta eller gjort något väldigt bra

Företagare: Absolut
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M: genom att skapa den där personliga kontakten

Företagare: Ja, absolut

M: Att det är det som är viktigt

Företagare: Det har gjort väldigt, väldigt mycket.

Det är också en typ av bindning som inte verkställs i ett handslag och sedan
gäller tills den sägs upp eller tills projekttiden är slut. Snarare utvecklas den med
de kontinuerliga kontakterna som personerna i nätverket har med varandra. Den
förändras och stärks med tiden, och kan sägas gå igenom olika faser i en slags
utveckling, allteftersom de personliga relationerna utvecklas i takt med att man
lär känna varandra.54

De personliga bindningarna verkar vara de mest avgörande också för resulta-
tet av nätverkandet. Om inte personkemin stämmer kommer inte heller nätver-
ket att fungera bra. Goda personliga relationer, eller personliga bindningar, är en
förutsättning för att nätverk av den här typen skall fungera. Slutsatsen blir där-
för att det är viktigt att personerna i nätverket inte endast har juridiska bind-
ningar till varandra, utan att det också finns eller utvecklas ett förtroende i grun-
den. Detta förtroende är det som lägger grunden för själva nätverket.

Ett av företagen i Hyttornas Rike är med på lite andra villkor än de andra. Det
är en större konferensanläggning som har gått med främst för att få del av de
gemensamma inköpsavtalen och den gemensamma marknadsföringen. För detta
företag har inte de personliga relationerna samma betydelse som för de andra.
Inte så att de inte är viktiga eller att man inte får en bra dialog, men genom att de
inte är avgörande. För de mindre konferensanläggningarna kan det kännas vik-
tigt bara att komma i dialog med andra företagare på orten som håller på med
ungefär samma sak. Men om konferensanläggningen är lite större, och om den
också är medlem i flera olika nationella och internationella konferens- och ho-
tellorganisationer så blir den lokala förankringen inte lika avgörande.

Objekt

Nätverket, eller den ekonomiska föreningen, består alltså av fem privata
konferensanläggningar. Den största av dessa är representerad i nätverket via en
anställd försäljningschef. För de övriga fyra är det ägaren av respektive konferens-
anläggning som också engagerar sig i nätverkssamarbetet. I de senare råder alltså
en slags union mellan företag och företagare. Härigenom påverkar ägarens per-
sonlighet det sätt på vilket nätverkssamarbetet fortskrider. Företagen är sina
ägare, och ägarna är företagen. Följande citat åskådliggör relationen mellan fö-
retaget och företagaren:
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M […] företaget har ju vissa intressen som ibland kan komma i konflikt med
personliga relationer som man skapar i nätverket.

Företagare: Men i och med att det är ägarna som är med, så är det ju väldigt
starkt sammankopplat.. tycker jag. För det som jag.. som i det här fallet så är
det ju jag som äger det här företaget.. och mina värderingar.. alltså jag som
person, det är ju det som sätter prägel på företaget. Så det är ju ett, kan man
säga. Vilket ju är annorlunda än om man inte skulle äga det. Så att jag kan ju
inte se att det skulle vara.. det var ju det jag menar med att det är skillnad där
det inte är ägaren som är med. Då gäller det att det är rätt person som tycker
och tänker som företaget gör. I de här andra sammanhangen, eller vi andra, så
är ju företaget och ägarpersonen samma sak. Och jag kan ju inte tänka mig att
jag tycker en sak som privatperson men tycker en annan sak på företaget. Utan
det, det hänger ju ihop om du förstår vad jag menar.

[…]

M: … det låter intressant, för om man tar ett större företag som X där inte
företagaren själv är representerad i nätverket… kan det, blir det … eller märks
det så att säga att det är … att det är annorlunda, att deras samarbete ser annor-
lunda ut än när själva ägaren är med?

Företagare: Njaa, det tycker jag att det gör. Nu är det en väldigt bra kille som är
från [företag X], det är ingen tvekan om den saken. Och han har tydligen man-
dat att bestämma rätt mycket inom den här ramen, då… Men han har ju andra,
inte utsagda, men som vi märker, aspekter på det hela; lönsamhetsgrejer som
ska vara snabbt framtagna och en massa såna här saker, medan vi då kan se lite
mera långsiktigt kanske. Det är så pass stort företag så att det … [företag X], så
att det.. jag tror att de har andra lönsamhetsaspekter som man säger det kanske
visas redan den här månaden eller.. på datalistan som kommer fram. Ibland
känns det lite så, vilket ju vi då kan se på ett annat sätt. Eller åtminstone gör.
Den andra gruppen. Tycker jag mig märka i alla fall. Jag kan bara svara för mig
själv.

Det ena, institutionella, slaget av bindningar sätter samman företagen som orga-
nisationer i en formell struktur, medan det interindividuella slaget av bindningar
mer gäller för ägarna av företagen, de nätverkssamarbetande personerna. Det
finns alltså två slag av objekt, och två slag av bindningar i detta fall. Men för
aktörens del smälter rollerna samman i en, eller den informella rollen kanske
snarare tar över, samtidigt som den formas efter de villkor och behov som företa-
get lever under.

För att det skall vara möjligt för den formella och informella sidan av nät-
verksorganisationen att sammanblandas krävs det att det inte finns några anta-
gonistiska55 motsättningar dem emellan. Företagets intresse måste alltså kunna
kombineras med, eller passa in i, en nätverksmodell där det växer fram en infor-
mell, interindividuell struktur. Denna struktur måste i sin tur stämma överens
med de ingående företagens ekonomiska intresse – åtminstone på lång sikt. Det
ena intresset kan alltså inte komma att råka i konflikt med det andra. De måste
kunna kombineras.
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Struktur

Bindningar och objekt bildar tillsammans en förhållandevis okomplicerad struk-
tur: fem enheter som samarbetar sinsemellan. Inga nätverk-i-nätverket, inga
hierarkiska strukturer, kort sagt okomplicerad. Det rör sig emellertid om två
olika strukturer, en formell och en informell. Den formella strukturen kanali-
seras genom medlemskapet i den ekonomiska föreningen, men den mest betydelse-
fulla strukturen är den informella. Man kan beskriva den som en positiv och
konstruktiv anda som växer fram mellan företagarna i nätverket, och som präg-
lar själva nätverkssamarbetet.

En av konferensanläggningarna, den största, är engagerad i flera andra samar-
betskonstellationer. Strukturmässigt kan dessa beskrivas som förgreningar ut till
andra klusterbildningar. Sett från det aktuella företagets perspektiv är Hyttornas
Rike en sådan klusterbildning bland flera andra.

En annan konferensanläggning drivs av en person som engagerar sig i och
driver andra nätverk än Hyttornas Rike: ett nätverk för kvinnliga företagare och
ett nätverk med företag i livsmedelsbranschen (ost och kött). Bägge dessa finns
på orten eller i området däromkring. Här rör det sig om en annan typ av förgren-
ande relationer. De är mindre formella och mer ”nätverkstypiska” än i det förra
exemplet.

En tredje konferensanläggning drivs av en person som är mycket engagerad i
samhällsfrågor som rör orten. Som företrädare för ett lokalt parti har denna
person också fått politiska uppdrag, och kan sannolikt genom sitt lokala engage-
mang anses ha ett stort och betydelsefullt lokalt kontaktnätverk.

Mot bakgrund av dessa tre slag av bindningar – branschbaserade, lokalt nät-
verksbaserade och personliga, framträder tre olika nätverksstrukturer. Rutorna
A-E representerar företagen i Hyttornas Rike. Övriga rutor representerar kon-
takter ut i olika förgreningar:
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figur 15: Nätverksstrukturer i Hyttornas Rike
Figuren är en förenkling. Avvikelser förekommer, men de rubbar inte den princip
som skall demonstreras. Figuren illustrerar hur nätverksstrukturen inom Hyttor-
nas Rike är densamma, även om utskotten från de enskilda företagen varierar
beroende på vilken typ av bindningar som är nätverksgrundande. Ett av företa-
gen har flera branschbaserade kopplingar ut från nätverket (F, G, H, I), ett annat
är engagerat i andra nätverk (J, K, L, M), och har därigenom utvecklat en annan
typ av bindningar. En tredje företagare har personlig förankring på orten (N, O,
P, Q) och har därigenom utvecklat ett personligt kontaktnät som han har nytta
av i sitt företagande.

För nätverkssamarbetet genererar dessa utskott vissa konsekvenser. Under
gynnsamma förhållanden kan de vara berikande i det att de fyller en överbryg-
gande funktion. Den företagare som har förgreningar både in i Hyttornas Rike
och in i något annat nätverk kan föra över innovationer, idéer och erfarenheter
mellan ”klickarna” (Burt 1992; Granovetter 1982). Å andra sidan kan deltagan-
det i andra nätverk leda till skillnader i hur medlemmarna i Hyttornas Rike pri-
oriterar det egna nätverket. Om någon är med i tre-fyra andra nätverk som han/
hon sätter högre upp på prioriteringsordningen och om de övriga medlemmarna
ser Hyttornas Rike som det viktigaste samarbetsforumet så får det konsekvenser
för samarbetets villkor. Företaget som sätter Hyttornas Rike längre ner på prio-
riteringsordningen kan tycka att samarbetet tar för mycket tid eller att de andra
företagarna ställer för höga krav. För den som lägger ner mycket tid och ideellt
arbete på nätverket kan det uppfattas som ojämlikt om andra medlemmar näs-
tan inte lägger ner någon tid alls. Vilka andra kontaktnät man har och vilken
prioritet man ger de olika kontaktnäten får konsekvenser för samarbetet.

Emergenta egenskaper

Det är en speciell anda som växer fram mellan och genom företagarna i nät-
verket. Arbetssätt och förhållningssätt förändras till att passa den nya samar-
betsformen. Det har sedan nätverkets tillblivelse inte endast skett förändringar
av sättet att organisera arbetet. Också personerna i nätverket upplever att de ser
på varandra och på sina företag på ett nytt eller annorlunda sätt. Strukturen och
egenskaperna som uppstår genereras av nätverket. De påverkar personerna i nät-
verket och bildar också den drivande kraften i nätverkets fortsatta utveckling.

Många av de emergenta egenskaper som jag gått igenom tidigare i avhand-
lingen syns och märks i det här nätverket. Jag skall närmare gå in på tre sådana
som jag tycker syns extra tydligt, nämligen värdeskapande, diffusion och kon-
kurrens. Som en avslutning beskriver jag nätverkets utvecklingstendens.

Värdeskapande
I Hyttornas Rike skapas både ekonomiska och andra värden på flera olika sätt.
Nätverkssamarbetet ger direkta ekonomiska besparingar för medlemmarna ge-
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nom att företagen i nätverket tecknar gemensamma avtal med olika leverantörer.
Därigenom har man fått ner priset på olja, livsmedel och el. Även om de värden
som ”skapas” inte genereras av själva nätverket har avtalen ändå lett till att
produktionskostnaden för konferensanläggningarnas tjänster har sjunkit. Det
ger ett mer fördelaktigt kostnadsläge, vilket i sin tur möjliggör lägre priser. Dess-
utom har samordningen av inköpen sparat tid.

En andra aspekt av ekonomiskt värdeskapande kunde mätas redan under för-
sta halvåret av de 1,5 år som nätverket har existerat:

Vi har ökat beläggningen på anläggningen under första halvåret, vad vi vet, med
500 gästnätter. Men det kan finnas en gråsiffra också som är högre, det vet vi
inte. (företagare)

En stor del av den ökande beläggningen kan förklaras med insatserna i den ge-
mensamma marknadsföringsorganisationen. Genom att marknadsföringen sam-
ordnas går det att satsa mer pengar i större marknadsföringsprojekt. Dessa ger
ett större utfall än om var och en satsar på egna, små kampanjer.

En tredje aspekt av ekonomiskt värdeskapande kommer ur olika former av
effektivare resursutnyttjande. Om en konferensanläggning får mer gäster än det
finns plats för är det en enkel sak att ringa någon av de andra anläggningarna
och fråga om gästerna kan placeras där istället. I gengäld vet man att samma sak
kan hända någon annan, och i så fall jämnar det på längre sikt ut sig, samtidigt
som man får nöjda kunder. I den meningen fungerar nätverket som en buffert.
Samarbetet gör att man kan ta emot och organisera konferenser för större säll-
skap.

Istället för att se den andre som en konkurrent, ”han ska fan inte ha extra gäs-
ter, han”, så det har ju ökat möjligheterna för oss. Man kan ju säga så här att
idag kan vi ta emot en hur stor konferensgrupp som helst, kan man nästan säga.
Det är bara det att dom får inte bo på samma ställe. Vi kan ju ta konferenser för
100 personer. Då fyller vi ju upp alla anläggningar. Så det finns ju utvecklings-
möjligheter… (företagare)

En annan av medlemmarna poängterar att inte bara kapaciteten, utan också
flexibiliteten och aktivitetsutbudet ökar med tillgången till ett nätverk. Känner
man många andra företagare som man har förtroende för kan man också tillgo-
doräkna sig deras kapaciteter i vad man själv har att erbjuda:

Ja, vi får ju frågor varje dag, det brukar vara kunder som kommer hit på konfe-
rens, när det gäller aktiviteterna. Jag menar ”vi vill ha en Bellman-afton”. ”trev-
ligt, ordnar du det?” – Javisst, säger jag. ”Vi vill ha fågelholksbygge med design-
tävling, ordnar ni det?” – Javisst. ”Vi vill ha ett vildmarkstriathlon där vi ska
paddla kanot och skjuta lerduvor”. Inga problem. ”Vi vill laga mat med era
kockar” – Javisst, det är klart att ni får göra det. Sedan är det ju mitt nätverk.
Vilka kan jag ta hjälp av för att genomföra den här aktiviteten? Jag vill ju inte
bara leta i telefonkatalogen, utan jag vill ju vända mig till dom jag vet levererar
dom här tjänsterna. Dom kan jag ju ringa till. Förhoppningsvis så känner jag de
här personerna så jag vet vilken kvalitet det är och vad dom står för. (företagare)
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För att ett enskilt företag skall klara av både ett brett aktivitetsutbud och samti-
digt ha en konstant beredskap för tillfälliga toppar och svackor krävs både stor-
lek och ekonomisk styrka. Om flera företag samarbetar i nätverk uppnås det
stora företagets stordriftsfördelar, men samtidigt behåller man småskaligheten
och flexibiliteten. Den som bäst klarar av att organisera och genomföra en viss
uppgift får också sköta den uppgiften. Allt behöver inte ingå i det egna ansvars-
tagandet. Istället anlitas andras kompetenser allteftersom behoven dyker upp.
Därför är ett nätverk av företag med kompletterande kompetenser en tillgång för
varje företag i nätverket.

Också det icke-ekonomiska värdeskapandet kan delas upp i ett antal aspekter.
För orten och för andra företag fungerar nätverket som ett exempel. Det visar i
konkret handling att det går att samarbeta, och att det ger positiva effekter till-
baka. I den meningen skapar nätverket ett socialt värde (att jämföra med socialt
kapital) som smittar av sig på omgivningen.

Det skapas ju värde men… Jag tror inte att det är materialistiska värden. Visst
skapar vi vissa materialistiska värden också men jag tror det största värdet är
egentligen att påvisa att i ett väldigt litet exempel … att det finns individer som
klarar av att överleva genom att de sammansluter sig. (företagare)

Det immateriella värdet har också en individuell sida. De enskilda nätverksföre-
tagarna upplever att nätverket har ett värde för dem själva, och att detta bidrar
till värdeskapande på längre sikt.

Företagare: … I och med att du kan samarbeta på ett bättre sätt där du får folk,
turister och konferensdeltagare att stanna inom den här gruppen så skapas det
ju värden för framtiden. Både ekonomiska och andra värden. Och värdet när
det gäller samarbetet är ju att vi lär känna varandra på ett annat sätt. På ett nära
sätt skulle jag vilja säga. Vi träffas ju upp till två gånger i månaden och mer
ibland. Så att det.. för mig är det väldiga värden, speciellt när det är nystartat.

M: mm Du känner att Du har nytta av nätverket i och med att det är nystartat?

Företagare: Jag skulle nog ha det i alla fall men.. det här är ju en helt ny bransch
för mig så att för mig är det enormt viktigt att få samarbete och kontakt med
andra.

Om företaget är nystartat eller om företagaren är ny på orten är det av stort
värde att kunna komma in i en gemenskap tillsammans med andra företagare,
särskilt om denna gemenskap ger utrymme för en öppen och förtrolig diskus-
sion. Det framstår som att det upplevda värdet är störst för den som är ny, och
mindre stort för den som redan är etablerad.

Nätverket i Hyttornas Rike skapar alltså värde på flera olika sätt. Ekonomis-
ka värden skapas via gemensamma inköpsavtal, gemensam marknadsföring, ef-
fektivare resursutnyttjande, samarbetets bufferteffekt, samarbetets stordriftsför-
delar och den decentraliserade småskalighetens flexibilitet. Icke-ekonomiska vär-
den skapas på en social nivå genom att samarbetsandan sprider sig till det omgi-
vande samhället, vilket ger positiva effekter tillbaka, och dels för företagarna
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själva genom att dialogen och samarbetet fungerar som ett viktigt stöd i företa-
gandet.

Diffusion
Dialogen mellan företagarna i nätverket är levande. Nätverksträffarna äger rum
på konferensanläggningarna och värdskapet cirkulerar mellan medlemmarna.
När man så träffas och börjar samtala är det mycket värdefull information som
utväxlas. Det kan röra sig om allt ifrån konstruktiv kritik om anläggningarna
eller tips om nya, bättre leverantörer till skvaller och småprat. Här gäller att
information eller kritik som kommer från någon av de andra anläggningarna har
en alldeles särskild status (se sammanhållningshypotesen):

Titta på det här, han gör så, det var ju smart. Och samtidigt gör han det där, och
det är ju inte så jävla smart. Men vi har inte varit rädda för varandra utan att
säga det till varandra. Så det har ju varit jäkligt öppet. Ibland har man blivit
chockad när någon har sagt någonting, för det har varit jävligt öppet. Men det
tror jag också är en styrka i sig att kunna säga och vara ärlig mot varandra och
säga att det är så och så. Så det… och jag tror att man tar åt sig ganska bra av
kritiken också när den kommer från en annan anläggning, någon kommer och
säger så och så, har du aldrig funderat på det här, det ser ju lite konstigt ut. Och
då blir man lite… Så kvalitetsmässigt, där höjer vi också varandra. (företagare)

Diffusion äger också rum enligt tröskelhypotesens princip. Ju fler som startar
nätverk desto fler är det som inser att nätverkssamarbetet är bra för företagen
och företagandet på orten. Den som var skeptisk till nätverksförsöket i början
ändrar inställning allteftersom fler börjar tillämpa denna samarbetsform.

Spridningstendensen är inte enbart ett resultat av nätverkets diffusionsmek-
anismer, utan har också mycket att göra med möjligheten att söka och få EU-
bidrag. Från en projektutvecklares perspektiv handlar den första framgången
om att få ansökan beviljad. Det är möjligheten att få EU-medel som sätter igång
spridningsprocessen. Om det utvecklas ett motstånd mot att samarbeta i nätverk
så blir det i första hand ett motstånd mot möjligheterna att få loss projektmedel.
Först i utvecklingsprocessens andra fas, när nätverket är satt i verket, kan nätver-
kets egna diffusionsmekanismer hjälpa till och sprida idéerna, och därmed aktivt
bidra till möjligheterna att starta nya projekt.

Projektutvecklare: För här är var och en… eller många infödda här är väldigt,
vad ska man säga, inte ensliga, men dom går gärna sin egen väg om vi säger så.

M: Företagare?

Projektutvecklare: Ja. Och framförallt, tror jag, dom som är födda här, att det
är … det ska ingen lägga sig i mitt och vad jag gör, jag gör som jag vill. Men å
andra sidan, då faller ju bidragsmöjligheterna, så det kostar liksom att vara lite
bångstyrig, då.

M: Har du sett många såna som har gått in i projekt och sedan ändrat sin in-
ställning?
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Projektutvecklare: Ja, eller inte många, men jag ser ju på just det här Hyttornas
Rike, att där har ju samtliga deltagare växt som människor. Det är jag helt
övertygad och klar över. Dom har alltså sporrat varandra på så många olika sätt
att dom har lyft sig i håret. Helt klart.

… många av dom här projekten.. någonstans stöttar varandra, så att dom .. det
ena tillför det föregående, och man kan många gånger utnyttja det i ett nytt
projekt. Då utnyttjar man det som andra har skapat redan och sammanknyter
det på något vis. (projektutvecklare)

Det gäller alltså att hålla isär de olika drivkrafterna. Å ena sidan är det projekt-
praktikens spridningstendens – möjligheten att få EU-bidrag och möjligheten att
använda erfarenheter från tidigare lyckade projekt till nya projekt – som driver
på utvecklingen mot fler nätverk. Å andra sidan är det nätverken själva som
bidrar till samarbetsmodellens spridning – i egenskap av illustrerande exempel,
men också genom att aktörerna i nätverken talar sig varma för modellen och
själva bidrar till att sprida den.

Diffusionen omfattar å ena sidan en intern spridning i nätverket och å andra
sidan spridning av nätverkspraktikens idé till det omgivande samhället. Inom
nätverket sprids exempelvis information, innovationer, idéer eller gäster. Mot
det omgivande samhället sprids nätverksprincipen dels genom att nätverket fung-
erar som en förebild för det omgivande samhället, men också genom att företa-
garna i nätverket själva tar med sig sina nätverkserfarenheter in i andra samman-
hang och på det sättet agerar ambassadörer för det nya sättet att samarbeta.

Konkurrens
Sedan Hyttornas Rike bildades har relationen mellan anläggningarna föränd-
rats. Konkurrensen har ändrat karaktär. Företagarna ser inte längre de andra
anläggningarna som fiender, utan man har insett att det går att samarbeta och
konkurrera samtidigt. Ett exempel på detta är den gemensamma annonseringen
om julborden.

För vi skickar ju ut när vi annonserar, då, med fem anläggningar, fem julbords-
alternativ. Och det var ju som jag sa, det är ju också en styrka att se att där är vi
ju konkurrenter, men där ser vi att då kanske vi kan locka folk till Hyttornas
Rike. Och det är ju så man såg det. Så det är ju verkligen att vända det, även om
var och en annonserar också, och vi konkurrerar, samtidigt gick vi ut och sam-
arbetade i det som egentligen är det mest konkurrensutsatta som vi har. (företa-
gare)

Konkurrensen upphör inte, den förändras. Varje anläggning anstränger sig till
det yttersta för att kunna erbjuda det bästa julbordet. Alla vill att gästerna skall
välja just deras julbord. I den meningen råder knivskarp konkurrens. Samtidigt
ligger det i allas intresse att få så många gäster som möjligt till orten. Kring detta
intresse kan man samarbeta i gemensam annonsering och marknadsföring.
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Det ligger också i allas intresse att ha tillgång till prisvärda råvaror av hög
kvalitet. Kan man sänka priset och höja kvalitén genom att samordna inköp så
gör man det. Sedan konkurrerar man om gästerna, men det är villkor och förhål-
landen som alla är införstådda med. Konkurrenssituationen innebär inte att man
inte kan samarbeta.

M: Det här att Ni går in på varandras områden, kan det vara ett problem för
nätverkssamarbetet?

Företagare: Det tycker jag inte alls. Ringer det folk till mig och jag har upptaget
så skickar jag dem ju vidare inom gruppen. Och det gör ju de andra också, så
det är ju aldrig några bekymmer. Men naturligtvis måste vi konkurrera inom
gruppen också, det gör vi ju fast på ett sunt sätt. Det fungerar ju förbaskat bra,
måste jag säga, det är aldrig något tjafs eller bråk på det området, att vi tar
kunder för varandra. Vi skojar och skämtar om det snarare. (företagare)

Samarbete och konkurrens går hand i hand. Det gäller att man är överens om var
gränserna går – kring vad man kan samarbeta och om vad man kan konkurrera.
Det är också viktigt att man är överens om hur man konkurrerar. Priskrig, ag-
gressiv marknadsföring eller sabotage mot konkurrenter är helt främmande för
företag som samarbetar i nätverk. Däremot är alla måna om att kunna erbjuda
den bästa produkten till det bästa priset. Vem som i slutänden får flest gäster är
gästernas val, och detta val respekteras av alla. Den som får färre gäster får
fundera över vad det kan bero på, och kan också få stöd och idéer från de andra
företagen i nätverket. Under detta beteende ligger en medvetenhet om att dåligt
rykte smittar av sig. Det ligger i allas intresse att också konkurrenterna får nöjda
kunder. Nöjda kunder kommer tillbaka och när de gör det kanske de vill ha lite
omväxling och väljer en annan anläggning än den de valde första gången. På så
vis gynnas alla företag av den ”vänliga konkurrensen”.

ja, det är en sund inställning överhuvudtaget i konkurrensen. Inga slag under
bältet på något sätt, utan vi är öppna mot varandra. (företagare)

Det igångsatta nätverkets utvecklingstendens
När nätverk sätts igång med hjälp av organisationer börjar det hända saker.
Nätverket utvecklas ur det som först är ett organiserat samarbete, men efterhand
får nätverket ett eget liv. Denna utveckling följer ett visst mönster, olika faser.

… just nu är det fortfarande så pass ungt, så himla mycket att organisera – hur
man gör och vad man gör och avgränsa till varandra. Jag menar man går ju
alltid genom en sådan period när det är väldigt positivt i början, sedan är det
alltid kass, sedan långsamt men säkert bygger man upp ett förtroende, och vi är
nu i det skedet att vi bygger upp ett förtroende till varandra. (företagare)

När Hyttornas Rike nyss hade bildats var samarbetet mycket formellt. Efterhand
utvecklades de personliga relationerna mellan företagarna och man kunde släppa
på den formella tonen.
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Själva nätverket har utvecklats… . Ja, hur har det utvecklats.. det har nog.. om
man säger så här, det har nog blivit mindre formellt under resans gång. I början
var det nog mer formellt, det var så och så. Och det har nog också mycket med
att innan man riktigt visste vart har vi han där och han där och så och så. Under
den resans gång så har det formella luckrats upp. Ändå så är man ganska noga
med att det ska ske fair play om man säger så, men det har luckrats upp lite
grann i just den här formella delen. (företagare)

Också synen på vad nätverkssamarbetet är till för förändras efterhand. Under
etableringsfasen var det ofta rent ekonomiska incitament som styrde. Men efter-
hand blev det tydligt vilka andra fördelar nätverkssamarbetet förde med sig.

Företagare: Så att… vi har väl sett en möjlighet att helt enkelt få fler besökare
upp till trakterna och det tror jag att vi alla anläggningar tjänar på. Att vi får
fler besökare och bättre… Så att…

M: Har det varit det främsta skälet för samarbetet i det här nätverket?

Företagare: Nej, det har ju också varit dom bidrag som man kan få, alltså rent
ekonomiska bidrag. Det tror jag var förutsättningen för att det överhuvudtaget
skulle bli någonting. Det var det som var målet. Det är pengar… Sedan så är det
naturligtvis många andra saker som har kommit ut av det hela, men jag tror att
man såg det som en möjlighet att frigöra kapital till utdelningssatsningar och så
vidare.

M: Det är alltså motivet till att man går in i samarbetet. Men du sa det finns
andra vinningar också eller?

Företagare: Ja, det är ju sådant som har kommit fram under tiden, det har ju
ingenting att göra med varför man går in. Jag menar, det som vi konkret har fått
ut av det här, det är att man har ett mycket närmare samarbete. Man vet vilka
dom andra anläggningarna är och man har lärt känna personerna på de andra
anläggningarna och vad deras respektive anläggning står för, vilket gör att man
på ett annat sätt kan ringa, man kan ”har du några platser i natt, vi har fullt”
eller man vill låna utrustning, man vill låna någons fordon och så vidare, och
det är något som vi inte har gjort tidigare. Så det är något som är positivt.

Med nätverkets utveckling, de personliga relationernas utveckling, förtroendets
utveckling och nätverkskompetensens utveckling skapas också möjligheter för
det omkringliggande samhällets utveckling. När företagarna har sett möjlighe-
terna med nätverk börjar de snart se samarbetets möjligheter också utanför nät-
verket:

Vi har ju en fördel som är fem anläggningar med mat och dryck och logi och så,
och så har du ju måltidens hus som finns, som har sina planer på att förverkliga
med måltidsmuseum och hela den här saken. Om det kommer till stånd så är det
ju en enorm puff åt rätt håll för oss. Och där ser ju vi en enorm utvecklingsmöj-
lighet. I det om man kommer till stånd med det. Nu har vi ju högskolan/
restauranghögskolan och den biten och det är ju bra redan som det är idag. Och
det har vi ju med som måltidens hus, det var ju med nästan jämt på våra visnings-
resor så gjorde vi besök på måltidens hus, och vi har ju på mässor oftast med
material från måltidens hus. Även har vi med dom här lokala livsmedels-
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producenterna och haft med Bredsjöost och bjudit på mässor och så. Och Gryt-
hyttans viltförädling med korv och .. så vi har hela tiden gjort såna saker också.
Och det är ju att lyfta fram orten i helhet. Här finns det något att besöka. Det är
inte bara en anläggning, vi kan hitta på mycket annat runtikring. (företagare)

När väl denna insikt har etablerats förlorar formen i betydelse. Det är inte den
ekonomiska föreningen som är nätverket, och inte heller de formella avtalen.
Nätverket är något annat och något mer än en förening eller ingångna överens-
kommelser. Det är en egen struktur.

Så om du skulle fråga mig om Hyttornas Rike finns om tio år, så skulle jag svara
ja direkt. Det tror jag. Men i vilken form, det kan jag inte svara på. (företagare)

Även för de företag som väljer att lämna det formaliserade samarbetet har tiden
i nätverket fört med sig förändringar och konsekvenser som gör det omöjligt att
helt gå tillbaks till den situation som rådde innan nätverket startades:

M: Du har varit involverad i samarbete med de andra företagen i Hyttornas
Rike. Men när du går ur – kommer relationen till de andra företagen vara an-
norlunda än när ni gick in?

Företagare: Ja, det tror jag. Den kommer att vara mycket bättre, för vi har ju
lärt känna varandra. Alltså anläggningarna emellan. Och förhoppningsvis så
kan vi ju genomföra gemensamma aktiviteter. Och när jag säger att vi ska gå ur,
så är det så att vi har fattat ett beslut här att vi vill ta upp det här till diskussion
med de andra anläggningarna. Vi har inte satt något datum för det här, utan vi
vill att man ska få igång en dialog på hur vi ska kunna gå vidare. Så att det är
inte så att från och med nu har vi gått ur, jag menar vi har ju flera aktiviteter
inplanerade.

Att lämna det formaliserade samarbetet behöver alltså inte innebära att man
lämnar nätverket. Också detta talar för att nätverket har utvecklats till något
annat än den ekonomiska föreningen Hyttornas Rike.

Sammanfattningsvis startades nätverket på initiativ av en extern projektut-
vecklare, och med stöd av externa EU-medel. Under en inledningsfas var stäm-
ningen formell och trevande, förväntningarna var ganska lågt ställda och stäm-
ningen var positiv. Efterhand började dialogen komma igång och deltagarnas
viljor och förväntningar kom upp till ytan och konfronterades mot varandra.
Stämningen blev under denna fas mer negativ och problemfokuserad. I en tredje
fas, den som enligt företagarna själva började etableras vid tiden för undersök-
ningens genomförande, börjar positionerna ta form och ett grundläggande för-
troende byggs upp.
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Betydelsen av plats

Hur ser relationen ut mellan Hyttornas Rike och platsen där nätverket finns? Är
nätverket platsbundet? Det finns flera faktorer som indikerar en koppling mellan
nätverket och platsen där det ligger:

– Nätverksobjekten i Hyttornas Rike är belägna inom ett förhållandevis kon-
centrerat geografiskt område: Hällefors med omnejd.

– Konferensanläggningarna har en aktiv relation till orten bland annat genom
att man anordnar en årlig fest, ”Hyttfesten”, men även på flera andra sätt.

– Själva nätverket är skapat utifrån ett kriterium om spatial närhet: det består
av konferensanläggningar i eller i närheten av Hällefors.

Nätverket hade inte kunnat ligga varsomhelst, utan platsen skänker detta nät-
verk en del av dess karaktär. Flera av företagarna har kopplingar till orten, och
nätverket genomför flera aktiviteter med direkt ortsanknytning. Avståndet mel-
lan nätverksobjekten är tillräckligt kort för att företagarna snabbt, enkelt och på
lika villkor skall kunna transportera sig till gemensamma träffar. Närheten gör
det möjligt att träffas en halvdag utan att andra halvan av dagen försvinner i
restid. Den rumsliga dimensionen spelar roll för Hyttornas Rike.

Den största av konferensanläggningarna har jämnstora och större samarbets-
partners som inte ligger i närheten av Hällefors. I vissa avseenden är samarbetet
med dessa viktigare än engagemanget i Hyttornas Rike. Den spatiala närheten är
med andra ord inte allt som förenar ett antal konferensanläggningar på en ort.
Ibland kan artlikhet – i det här fallet rörande storlek och profil – vara ett viktiga-
re eller åtminstone lika viktigt kriterium för samarbete som spatial närhet. Även
om konferensanläggningarna i Hyttornas Rike ligger nära varandra upplevs inte
denna närhet vara lika avgörande hos alla anläggningar.

Platsen och den spatiala närheten har betydelse i det här fallet. De rumsliga
faktorerna har dock olika betydelse för olika nätverksobjekt. Slutsatsen jag drar
utifrån detta exempel är att platsen kan ha stor betydelse för ett nätverk, men
den måste inte ha det.

Slutsatser

Vilka slutsatser om vad nätverk är och hur nätverk fungerar kan man nu dra
utifrån detta exempel? Är Hyttornas Rike ett nätverk? Går det att dra några
slutsatser om nätverk utifrån det här exemplet?

När föreningen bildades, samarbetsavtalen undertecknades och EU-bidraget
beviljades lades grunden för ett nätverks tillkomst. De inledande träffarna präg-
lades på ett mycket påfallande sätt av det som kännetecknar första fasen i FIRO-
modellen (Svensson 2000:26–28). Gruppklimatet är i det stadiet vänligt och ar-
tigt. Deltagarna vill göra gott intryck och lära känna varandras bakgrunder. Den
fortsatta utvecklingen av samarbetet ser ut som ett skolexempel på de två följan-
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de faserna. Fas två, kontrollfasen, kännetecknas av motsättningar och diskussio-
ner. Konflikter kommer upp till ytan och bearbetas och sammanhållningen sjun-
ker. I den tredje och sista fasen överskrids konflikterna. Då etableras rollerna och
då fastställs de gemensamma målen. Gruppkänslan stärks och deltagarna försva-
rar nätverket både internt och externt. Detta är för övrigt den fas som företagar-
na i exemplet uppfattar att de befinner sig i vid tiden för undersökningens ge-
nomförande.

Det som utvecklas på detta sätt är inte den ekonomiska föreningen, företagen
eller det juridiskt bindande avtalet. Utvecklingsstadierna som beskrivits är nät-
verkets. I och med etableringen av det tredje och sista stadiet enligt FIRO-model-
len har grunden lagts för det ömsesidiga förtroende, den dialog och den syn på
samarbete som konstituerar själva nätverket. En ny social struktur har skapats:
ett nätverk.

Vad gör nätverket? Hur fungerar det? Flera av de emergenta egenskaper som
har diskuterats kan förklaras med att ett nätverk har vuxit fram i och genom det
organiserade samarbetet. Nätverket ger samordningsvinster och minskade trans-
aktionskostnader, vilket leder till värdeskapande. Dialogen mellan nätverkets
aktörer har bidragit till att sprida och utveckla innovationer och kunskap som
stärker företagens konkurrenskraft på konferensmarknaden. Det möjliga utbu-
det av tjänster och paketlösningar har ökat tack vare nätverkets förmåga att
göra andras tillgångar till egna tillgångar, andras kapacitet till egen kapacitet.
För konferensanläggningarna i Hällefors har nätverket bidragit till en tryggare
tillvaro, bättre tillväxtpotential, högre kapacitet, mer flexibilitet och en trevliga-
re stämning. Flera av de förändringar som skett sedan tillskapandet av Hyttor-
nas Rike som ekonomisk förening kan med övertygande plausibilitet förklaras
utifrån antagandet att organisationen bidragit till framväxten av ett nätverk och
att detta nätverk har genererat flera av dessa förändringar. För relationen mellan
nätverk och plats synliggör exemplet flera förhållanden. Platsen och den spatiala
närheten kan ha stor betydelse på flera sätt, men olika nätverksobjekt kan lägga
olika vikt vid denna betydelse. För nätverket som sådant kan platsen spela en
stor roll, men den måste inte det.
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Fall 2: T-verkarna
T-verkarna består av ca 28 tillverkande verkstadsföretag i Örebro län. Företagen
varierar i storlek (antal anställda) mellan 3 och 89.  Följande tabell visar en
anonymiserad förteckning över företag, antal anställda och omsättning för år
2000:

tabell 6: Omsättning och antal anställda i T-verkarna

Företag omsättning (tkr) Ant anst

a 9291 12

b 7174 8

c 23601 30

d 47249 52

f 11679 16

g ingen uppg 12

h 4323 6

i 45623 56

j 4160 7

k 13918 19

l 68276 49

m 16230 23

n 5713 5

o 12159 15

p 93956 89

q 34978 38

r 9084 15

s 24907 27

t 30954 18

u 39893 27

v 7462 8

w 1048 3

x 2889 6

y 8743 15

z 61030 73

å 17171 10

ä 21249 31

ö 2211 4
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Bland företagen finns kompetens för skärande bearbetning, plåtbehandling, yt-
behandling, gummi, plast, verktygstillverkning, värmebehandling och rullprofiler.
T-verkarna är formellt organiserat som en ekonomisk förening med en styrelse
och ett antal arbetsgrupper som jobbar bland annat med marknadsföring, ut-
bildning, resor och mässdeltagande. Syftet med föreningen sammanfattas i punk-
terna marknadsföring med mässdeltagande, utbildning, kompetenshöjning,
inköpsavtal, kontakter i nätverket och omvärldsbevakning.

Den ekonomiska föreningen har formulerat följande mål för sin verksamhet:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen
genom att verka för etablerande av ett medlemmarna sinsemellan fungerande
utbyte av informationer, erfarenheter och kunnande. Tillhandahållande av
servicetjänster samt teckna inköpsavtal och tjänsteavtal att kunna gemensamt
utnyttjas av medlemmarna. Främja medlemsföretagens gemensamma marknads-
föring. (Affärsdatabasen)

De förmånliga inköpsavtalen återkommer i intervjuerna med företagarna i nät-
verket som ett viktigt mål med deras medlemskap och deltagande. Ur före-
tagarperspektivet är de ekonomiska målen de viktigaste och till en början kanske
enda incitamenten att gå in i nätverket. Men efterhand utvecklas också andra
incitament och motiveringar till varför man är med. Det handlar då företrädesvis
om sociala eller kvalitativa fördelar som man kommer till insikt om. Kunskapen
eller insikten om dessa verkar komma först efter en tids engagemang, och kan
vara svår att sätta fingret på. Att det finns något annat och mer än ekonomiska
incitament står dock klart, då flera av företagarna i nätverket återkommande
nämner andra fördelar med nätverkssamarbetet än de rent pekuniära. Dessutom
verkar behovet av ekonomiska utvärderingar komma ganska långt ned på
prioriteringslistan.

Nätverket startades 1991 under högkonjunkturen, och hade då som främsta
syfte att göra det möjligt för företagen att klara av tillfälliga produktionstoppar
genom samarbete i produktionen. När sedan lågkonjunkturen kom försvann det
argumentet, och man började jobba med nya saker som att samordna mässdelta-
gande, bjuda in föredragshållare, anordna studieresor och sådant. Under en peri-
od prövade man att ändra organisationsformen till aktiebolagsform med en an-
ställd administratör. Ganska snart visade det sig att underlaget inte var tillräck-
ligt för att aktiebolaget skulle kunna gå runt, så man ändrade tillbaks till den
ursprungliga formen (ekonomisk förening).

Socialt har relationerna mellan personerna i nätverket utvecklats och fördju-
pats under åren, men på senare tid verkar det hela ha stagnerat. Flera informan-
ter anger avsaknaden av nya intryck och perspektiv som orsak, och menar att
styrelsen skulle behöva förnyas avsevärt.

Till skillnad från Hyttornas Rike har inte T-verkarna varit föremål för några
regionalpolitiska satsningar. Inte heller EU-medel har varit aktuella. Det kom-
munala stödet måste också det betraktas som marginellt. I stora stycken har
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utvecklingen av nätverket skett på initiativ från företagarna i nätverket, även om
det vid uppstartningsskedet fanns en del ”externa” personer inblandade. Klart
är dock att motiven till skapandet av nätverket inte kom från några centrala,
regionala eller lokala myndigheter. Beskrivningarna av uppstartningsskedet näm-
ner ett eller ett par exempel på andra nätverk som kan ha fungerat som förebil-
der eller idékällor till en början, men mer är det inte.

Däremot står det alldeles klart att det från början fanns ett intresse hos de
ingående företagen att pröva idén om ett samarbete. Detta är inte alltid en själv-
klarhet, utan måste även det tas i beaktande när man diskuterar förutsättningar-
na för nätverksbildande. Kontexten i termer av företagarnas inställning till att
pröva nya idéer har med andra ord varit god.

Bindningar

I det formaliserade nätverket-som-ekonomisk-förening är förväntningarna på
medlemsföretagen mycket små. Som medlem förpliktar man sig till att antingen
ha satt kvalitetssystemet ISO 9000 i verket, eller åtminstone har en klar ambition
att sätta den i verket inom kort. För att bli medlem skall man också vara ett
tillverkande företag inom verkstadsbranschen, men också det kriteriet har under
senare tid  blivit föremål för diskussion.

Det bestämde vi från början att … bara sådana företag som har tillverkning
skall få vara med i våran förening. Det är också någonting vi har diskuterat och
tullat lite på nu för det kan vara bra att ha konstruktörer och så vidare i en
sådan här grupp också. (företagare)

Utöver dessa förpliktelser tillhandahåller föreningen ett smörgåsbord av tjänster
som medlemmarna kan utnyttja eller låta bli att utnyttja, allt efter eget behov.
Det innebär att ingen tvingas in i en öppen diskussion om exempelvis produk-
tionstekniska problem eller organisatoriska frågor.

Du behöver ju aldrig vara med och bjussa på mer än du har lust med själv..
egentligen. Vill du dela med dig av dina kunskaper när vi sitter och fikar eller
äter mat, det är ju en sak och du kan ju, du behöver ju inte. Så nyttan är ju att,
man har ju alltid nytta av att lyssna på andra människor, så därför kan du ha
nytta av att sitta och vara tyst och äta din oxfilé utan att säga något i så fall.
(företagare)

Den ekonomiska föreningen bildar alltså en mycket lös bindning. Det är mer ett
sätt att ordna samarbetets organisatoriska sammansättning än ett sätt att organi-
sera själva samarbetet.

Det som håller samman nätverket verkar snarare vara den potential av samar-
betsformer som interaktionen mellan nätverksföretagen uppmuntrar och möjlig-
gör. Är man medlem har man inte bara tillgång till föreningens rabatter hos
externa leverantörer, utan också till de andra medlemmarna. Flera av medlem-
marna anger att det organiserade samarbetet har fått dem att inse vilka kapacite-
ter som finns hos de andra medlemsföretagen. Medlemskapet har också fungerat
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som en entrébiljett till de andra företagen. Ett mindre företag anger att det hade
varit omöjligt att få jobb från ett av de större företagen i nätverket tidigare, men
idag har nätverket gjort det möjligt. De formella bindningarna som kommer till
uttryck i medlemskapet är i sig inte särskilt starka eller nätverksspecifika. Men
de möjliggör utvecklingen av andra, starkare och kvalitativt annorlunda bind-
ningar: personliga eller affärsmässiga.

I nätverket av personliga bindningar kan det sedan förmedlas erfarenheter
och kontakter som i sin tur utgör förutsättningen för att det skall kunna bildas
produktionskedjebaserade nätverk. Dessa avgränsas via en produkt56 som man
tillverkar och säljer gemensamt. Som nätverk antar de formen av produktions-
kedjor, men de verkar inom en bredare nätverkskontext som också innehåller
sociala bindningar och en social struktur. Detta sätter prägel även på ”undernät-
verken” så att de kan ägna sig åt konstruktivt samarbete med det friktionslösa
förtroendet som grund.

Objekt

I likhet med det första fallet utkristalliserar sig här en skillnad mellan företagen
som objekt å ena sidan och deras ägare som objekt å den andra. Denna distink-
tion vilar på samma principiella grund som i det tidigare fallet. Relationen mel-
lan företagen som objekt är mera formell och den mellan företagarna som objekt
är mera informell. Företagen är medlemmar i den ekonomiska förening som
inhyser nätverken, medan ägarna fungerar som interagerande agenter.

Till dessa två objekttyper kan man lägga en tredje variant, baserad på produk-
tionskedjan som nätverk. I det perspektivet blir objekten till produktionsenheter
eller faser i en varas förädlingskedja. Detta slag av nätverksobjekt finns inte i
Hyttornas Rike, som består av företag på samma nivå i en produktionskedja.
Men genom att detta nätverk består av företag som tillverkar olika produkter,
och genom att dessa olika produkter eller förädlingsmoment kan kombineras i
olika typer av kompletta varukoncept, skapas de förutsättningar som krävs för
att bilda värdeskapande produktionskedjor. Nätverket, eller organiseringen av
de olika företagen i en nätverksliknande konstellation, skapar förutsättningar
för att ta de kontakter som krävs för att bilda värdeskapande produktionskedjor.

Sammanfattningsvis kan ett och samma objekt vara medlem, kompis/kontakt,
del i en produktionskedja, kund, leverantör eller legotillverkare i ett större nät-
verk.

Struktur

Den formella strukturen är tämligen okomplicerad: en förening med ca 28 med-
lemmar, en styrelse och ett antal arbetsgrupper. Den interindividuella eller so-
ciala strukturen är mer sammansatt. Då nätverket består av ganska många indi-
vider som i olika hög grad har gemensamma intressen, har det bildats grupper
eller konstellationer av företagare som har mer att göra med varandra än med
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övriga medlemmar. En företagare interagerar alltså inte lika mycket med varje
annan företagare i nätverket, utan tenderar att utveckla mera beständiga relatio-
ner med somliga. Tendensen kan aktiveras och ge utfall genom rena tillfällighe-
ter, men verkar kräva vissa objektiva villkor för att bli lyckosam. Till exempel är
det enklare för företagare inom ungefär samma produktionsområde att finna
gemensamma diskussionsämnen. De som sitter i en styrelse eller arbetsgrupp har
andra förutsättningar att utveckla relationer än de som inte får tillfälle att umgås
med övriga medlemmar i samma utsträckning. En studieresa eller en mässaktivitet
kan verka utvecklande för dem som åker med, och senare resultera i nya idéer
och nya samarbetsformer, medan de medlemmar som inte åker med hamnar ut-
anför. Men oavsett vilka tillfälligheter som möjliggör tendensen att utveckla re-
lationerna med andra medlemmar, kan det faktum att vissa människor helt en-
kelt inte drar jämnt motverka vissa kombinationer. Det är svårt att ha ett kon-
struktivt utbyte med någon man inte gillar.

Produktionsstrukturen är mindre komplicerad att få grepp om än den interin-
dividuella strukturen. Genom att undersöka affärsutbytet mellan de i nätverket
ingående företagen kan man få en ganska klar bild av hur den varubaserade
interaktionen ser ut. För att underlätta framväxten av en sådan struktur använ-
der man sig av rabatter mellan medlemmarna i nätverket. Detta uppfattas som
lönande för medlemsföretagen, och direkt avhängigt nätverkssamarbetet. Utan
det närmare samarbetet skulle vissa av företagen inte ha fått någon kunskap om
att vissa halvfabrikat fanns att hämta på närmare håll än de trott tidigare. Det
finns flera exempel på företag som bytt underleverantörer från att tidigare ha
beställt från olika delar av landet, till att nu beställa från andra företag inom
nätverket. Fördelarna är många: bättre kontroll av leveranstider, lägre transak-
tionskostnader, rabatter och ökad efterfrågan på varor som produceras av före-
tag i nätverket.

Många företag har ungefär samma typ av verksamhet. Åtta eller nio av företa-
gen sysslar till exempel med skärande bearbetning. Men det finns också medlem-
mar som har annan typ av produktion, och som även befinner sig på andra sta-
dier i produktionskedjan. Detta har inneburit att det inom nätverket har bildats
mindre nätverk-i-nätverket vilka hålls samman av en kortare produktionskedja.
Ett exempel på detta är en mindre grupp på 4–5 företag som fått en ganska stor
exportorder till Tyskland. Det företag som får den största delen av ordern tar
hand om administrationen och samordningen. Sedan gör de olika tillverkarna
sin respektive del i varan eller halvfabrikatet som skall säljas vidare. Samarbetet
sker kring själva ordern, och kan upphöra om ordern sägs upp. Men det viktiga
är att det formella nätverket, som bas för kontakter och kunskap om vad de
andra nätverksmedlemmarna har för inriktning, underlättar uppkomsten av spon-
tana och informella nätverksbildningar. Nätverket, sett som den organiserade
ekonomiska föreningen, fungerar som en katalysator för samarbete mellan de
företag som ingår i det.
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Sammantaget interagerar alltså minst tre olika typer av nätverksstrukturer i
det organiserade nätverket. Efter vad jag har kunnat se är de i stor utsträckning
relaterade till varandra. Produktionskedjestrukturerna är beroende av de infor-
mella, interindividuella strukturerna, vilka i sin tur i stora delar har möjliggjorts
och utvecklats i en formell, organisatorisk struktur. Vilken struktur som kommer
först eller är mest avgörande är svårt att säga något om. I vissa fall har det fun-
nits interindividuella strukturer redan innan den formella organisationen bilda-
des, liksom vissa produktionskedjestrukturer existerade innan de organiserades i
nätverket. Men tydligt är ändå att det har förekommit en parallell utveckling där
respektive struktur har haft en berikande funktion i förhållande till de andra
(även om detta inte gällt för samtliga företag).

Att samtliga företag i nätverket är tillverkande industriföretag kan ha betydel-
se för nätverkandets villkor. Som tillverkare av halvfabrikat är de flesta beroende
av en eller ett fåtal större kunder utanför nätverket. Med större menas här före-
tag som Volvo, ABB eller Atlas Copco. I nätverket finns exempel på en källarfir-
ma där två personer, far och son, står och fräser metallbitar som skall sättas in i
Atlas Copcos gruvborrmaskiner. Det man tillverkar har i det fallet ett smalt an-
vändningsområde, även om det rör sig om stora serier. Går man miste om en
enstaka beställning kan det få allvarliga konsekvenser för den lilla firmans möj-
ligheter att överleva. Det förhållandet gäller inte för sådana firmor som produce-
rar färdiga produkter till en bred kundmarknad. Sårbarheten blir i det senare
fallet betydligt mindre.

Detta om vad som kan sägas om strukturen rent generellt. Vill man ha en mer
exakt beskrivning finns det olika sätt att gå tillväga. Ett sätt är att ringa runt till
samtliga företag i nätverket och ställa frågor om relationerna till andra företag,
och att efterhand föra in dessa relationer i en matris. Därefter kan matrisen bilda
underlag för en mer eller mindre tydliggörande graf. Så har också gjorts.

Jag ringde runt till alla 28 företagen och ställde följande frågor:

1. Vilken eller vilka av T-verkarnas övriga medlemmar har du mest informell
kontakt med?

2. Vilka har du mest affärsmässig kontakt med?

3. Vilka företag utanför T-verkarna har du mest informell kontakt med?

4. Vilka har du mest affärsmässig kontakt med?

5. Har du mest kontakt med företag inom eller utanför T-verkarna?
a. Omsättningsmässigt
b. Kontaktmässigt

Innan jag ställde första frågan gjorde jag respondenten uppmärksam på skillna-
den mellan å ena sidan personliga/informella relationer och å andra sidan affärs-
mässiga/ekonomiska relationer, och nämnde också att dessa kan sammanfalla.
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Under och efter intervjun fick jag också del av ytterligare information i form
av förtydliganden och utvecklingar, bland annat rörande orsakerna till att före-
taget gick med i och har stannat kvar i T-verkarna, hur man uppfattar nätverket
i termer av fördelar/nackdelar med mera. Detta underlag skall jag återkomma
till.

Svaren på frågorna fördes till att börja med in ord för ord i ett word-doku-
ment. Därefter kodades svaren, och företagen anonymiserades genom att tillde-
las en slumpmässigt vald bokstavsbeteckning. Råmaterialet åskådliggörs här i
två matriser, där samtliga företag finns representerade på bägge axlarna. Verifie-
rade länkar indikeras med en etta. Matrisen läses så, att en etta indikerar vilket
företag på den vågräta axeln som företaget på den lodräta axeln angett en kon-
takt till. Så har exempelvis företag ”a” angett att det har informella kontakter
med företagen ”c”, ”f”, ”k”, ”m”, ”n” och ”ö”.

tabell 7: Personliga kontakter i T-verkarna
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I kolumnerna kan man se vilka andra företag som angett att de har personliga
kontakter till ”kolumnföretaget”. I raderna ser man vilka andra företag ”rad-
företaget” angett personliga kontakter till. Det går alltså att utläsa kontakternas
riktning. Företaget g, till exempel, anger personliga kontakter till företagen i och
l. Häremellan råder emellertid ingen ömsesidighet, då varken i eller l anger att de
har någon personlig kontakt med g. Kontakterna blir då enkelriktade. Om det
råder ömsesidighet, som till exempel mellan a och c, är bindningen dubbelriktad.
Bindningarna i matrisen är inte värderade på något sätt. De finns eller så finns de
inte. De kan vara enkelriktade eller dubbelriktade, alltså enkelsidiga eller ömse-
sidiga.

I rad- respektive kolumnsluten har jag summerat antalet bindningar. För varje
företag X kan man alltså se dels hur många andra företag som angett personliga
kontakter till X, och dels hur många andra företag X har angett personliga kon-
takter till. Så har exempelvis elva företag angett att de har personliga kontakter
till företag c, medan företag c ”bara” har angett sju personliga kontakter till
andra företag i nätverket. Å andra sidan har vi företag ö, som angett nio person-
liga kontakter till andra företag i nätverket, medan endast två av de andra har
angett att de har personliga relationer till ö. Denna skillnad beror antingen på att
olika företagare uppfattar begreppet informella kontakter på olika sätt, eller på
att man uppfattar existensen av en personlig relation på olika sätt.57

Sju av företagen har inte angett några personliga kontakter in i nätverket,
medan tio av företagen inte har blivit omnämnda av något annat företag. Skill-
naden har förmodligen samma orsaksgrund som ovan, medan utanförskapet helt
enkelt betyder att företaget i fråga inte har några kontakter in i nätverket. En
förklaring till att de kontaktlösa företagen ändå fortsätter att vara medlemmar
kan vara att det har nytta av de gemensamma inköpsavtalen. I ett fall beror
frånvaron av kontakter på att företaget har bytt kontaktperson, men att den
nytillträdde har för avsikt att återupprätta kontakter med andra nätverksmed-
lemmar.
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Samma typ av beskrivning kan ges av fördelningen av de affärsmässiga kontak-
terna inom nätverket:

tabell 8: Affärsmässiga kontakter i T-verkarna

Jämför man matriserna framträder vissa skillnader. Det är inte alltid man gör
affärer med dem man har bra kontakt med i övrigt, liksom att man inte nödvän-
digtvis har en informell relation med den man gör affärer med. Denna variation
gäller för nätverket som helhet, men bland företagen finns det exempel på båda
delar. För vissa gäller att personliga och affärsmässiga relationer sammanfaller,
för andra är det lite blandat och för en tredje kategori är personliga och affärs-
mässiga kontakter helt olika saker.
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Ur matriserna kan man också utläsa en del av de mått som grafteorin intresserar
sig för. För grafen över de personliga relationerna gäller följande:
Totalt antal enkelriktade bindningar: 67

Totalt antal noder/objekt: 28

Totalt antal möjliga bindningar: 378

Densitet58: 0,177

För grafen över de affärsmässiga relationerna gäller följande:
Totalt antal enkelriktade bindningar: 73

Totalt antal noder/objekt: 28

Totalt antal möjliga bindningar: 378

Densitet: 0,193

Densiteten i det affärsgrundande nätverket är alltså högre än i det personliga. En
försiktig slutsats blir att företagen ägnar sig mer åt ekonomiskt utbyte än person-
ligt.

Med en matris som utgångspunkt är det en förhållandevis enkel sak att kon-
struera en graf. Grundregeln för den grafiska framställningen är att det inte finns
några grundregler. En och samma graf kan se ut på ett oändligt antal olika sätt,
helt beroende på var i figuren man väljer att placera de olika objekten. Det enda
som inte går att påverka är relationerna mellan objekten och deras eventuella
värden och kvalitéer. Sedan är det en öppen fråga var i figuren de olika delarna
hamnar, hur långa strecken mellan figurerna är och hur objekten illustreras rent
stilistiskt. För att ändå ge grafen en någotsånär estetisk form har jag följt vissa
principer. Jag har undvikit att placera objekten så att de skymmer bindningar
eller vice versa. De objekt som har flest bindningar har placerats i närheten av
varandra i en cirkelaktig formation. Utanför dessa har ett flertal objekt lagts ”på
rad” utanför den inre cirkeln. Efter en del experimenterande med olika place-
ringar tyckte jag att den lösningen fungerade bäst. Annars har det mest handlat
om att flytta rutor hit och dit tills det egna godtycket har gett betyget godkänt till
helheten.59

Objekten, det vill säga företagen, har försetts med formen av en fyrkant. I
fyrkanten finns samma bokstavsbenämning som i grafen ovan samt en siffra som
anger antalet anställda i företaget (Affärsdatabasen, uppgift från taxeringsåret
2000). Anledningen till att jag har tagit med uppgiften om antal anställda är för
att se om det finns något samband mellan storlek och antal kontakter, och om
grafen i så fall kan illustrera en sådan.

Bindningarna illustreras med pilar. Dubbelriktade bindningar har pilar i bäg-
ge ändar. Då bindningarna i detta fall inte har några andra egenskaper än rikt-
ning används bara ett format på själva strecken: tunna heldragna linjer.
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Grafen illustrerar sammansättningen av det personliga nätverket i T-verkarna:

figur 16: Graf över T-verkarna

Man kan fråga sig vad illustrationen egentligen visar som inte matrisen ovan
redan har visat. En sak som framträder tydligare, åtminstone i vissa delar av
figuren, är var de dubbelriktade relationerna förekommer. Man ser också direkt
vilka företag som står utanför nätverket, och vilka som har mer perifera positio-
ner. Annars är nog min uppfattning att en grafisk illustration av ett nätverk som
detta snarare blir mer rörig och svårare att läsa av än en matris.

En möjlig orsak till att grafen är så svåröverskådlig och rörig kan vara att
inget särskilt analysarbete har lagts ned på att hitta klusterbildningar i nätverket.
Frågan är nu om en sådan analys kan bidra med något. Därför följer nu en block-
modell-analys av nätverket. Tilläggas bör att blockmodell-analysen inte kan syn-
liggöra klusterbildningar som inte fångas av själva underlaget. Om analysen inte
visar upp några klusterbildningar behöver det inte betyda att sådana inte finns.
Matrisen över de personliga relationerna är ett ganska trubbigt mått på den per-
sonliga interaktion som försiggår i nätverket. Medveten om dessa brister har jag
ändå genomfört en lite djupare analys för att se vad den kan bidra med.

Enligt anvisningarna om blockmodelleringens tillvägagångssätt är det till att
börja med de deskriptiva matriserna av nätverket som skall bearbetas. Här är det
två olika matriser som analyseras. Den ena baserar sig på informella eller per-
sonliga bindningar, och den andra på affärsmässiga.
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 Matrisen över personliga bindningar innehåller ett ganska stort antal assy-
metriska relationer (alltså enkelriktade bindningar). Ett rimligt antagande är att
de dubbelriktade bindningarna ger bäst vägledning i strävan efter naturliga block.
Därför har det första steget varit att rensa bort alla enkelriktade bindningar ur
modellen. Därefter har jag sorterat de återstående relationerna radvis och ko-
lumnvis enligt principen flest bindningar högst upp till vänster. När detta är gjort
återstår att finna så kallade zero-blocks (kallas hädanefter för nollblock). Fyra
linjer har dragits för att ringa in dessa. Resultatet blir en symmetrisk figur med
tre tydliga kluster. Då två av dessa är symmetriska, blir slutsatsen att nätverket
kan delas in i två block. Ett centralt (c, n, k, m, v, a) och ett perifert (f, p, r, t, x, ö).

figur 17: Blockmodell över dubbelriktade personliga bindningar i T-verkarna

Detta är ett mönster fastställt med utgångspunkt i de dubbelriktade bindning-
arna. Slutsatsen om blockbildningarna gäller endast den minoritet av företag
som omfattas av dubbelriktade bindningar. För att få en mer tillfredsställande
beskrivning har jag överfört den härledda ordningsföljden i rader och kolumner
till den ursprungliga grafen. Därefter har resten av företagen sorterats efter samma
princip som de första: flest bindningar längst upp till vänster.
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figur 18: Blockmodell av samtliga personliga bindningar i T-verkarna baserade på
dubbelriktade bindningar

Med denna nya konstellation har de tidigare tomma nollblocken fyllts upp med
bindningar. Därför har jag lagt till två linjer. Matrisen innehåller nu 16 block.
Nio av dessa är nollblock (block som innehåller två eller färre bindningar räknas
här som nollblock). I blockhänseende kan ovanstående matris beskrivas på föl-
jande sätt:

1 1 0 0
1 1 1 0
1 0 1 0
0 0 0 0
Personliga bindningar

Den innehåller alltså fyra ytterligare block.
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Motsvarande arbetsgång som ovan tillämpades på grafen över affärsmässiga
bindningar. Ordningsföljden i rad och kolumn är densamma, liksom blockindel-
ningen. Resultatet ser lite annorlunda ut:

figur 19: Blockmodell över samtliga affärsmässiga bindningar i T-verkarna
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Nu går det också att göra en uppdelning mellan å ena sidan dubbelriktade och å
andra sidan enkelriktade bindningar för varje bindningstyp. En komplett block-
modell över alla möjliga kombinationer ser ut som följer:

tabell 9: Blockmodell över T-verkarna

Frågan är nu om man utifrån denna blockmodell-analys kan säga något om hur
nätverket fungerar. Innan jag besvarar den frågan vill jag bara göra att par mar-
keringar. En av poängerna med blockmodeller är att man jämför flera matriser,
baserade på olika bindningstyper, för en och samma population. I detta exempel
har jag enbart utgått ifrån två slags bindningar, och kan av den anledningen inte
göra en särskilt uttömmande analys. Den andra markeringen gäller sättet att
ordna innehållet i de ursprungliga graferna. Inom blockmodelleringen finns olika
slags matematiska algoritmer som kan användas för att leta och hitta naturliga
kluster i en population (Scott 1991:104ff). I detta exempel har jag gjort det en-
kelt för mig och enbart använt mig av Microsoft Excels sorteringsfunktion (våg-
rätt respektive lodrätt). De företag som befinner sig längst upp till vänster på
skalorna kännetecknas alltså av att ha många bindningar till andra företag.

Resultatet, åskådliggjort i Tabell 10, delar in nätverkspopulationen i fyra block
(a, b, c och d). De första två matriserna gör gällande att det finns en god överens-
stämmelse, om än inte total, mellan personliga och affärsmässiga bindningar.
Graferna över dubbelriktade bindningar (tredje och fjärde matrisen) indikerar
att det finns ett kärnkluster (a), omgivet av företag med färre inbördes dubbel-
riktade bindningar. De sista två graferna är kanske mest intressanta. När det
gäller enkelriktade personliga bindningar ser man att block c har flera enkelrik-
tade bindningar in till block a, men att dessa inte är besvarade. I block c finns det
alltså företag som anger att de har kontakter med företag i block a, men i block
a finns det inga företag som anger att de har kontakter med något företag i c. För
de affärsmässiga bindningarna gäller att inget företag i block a anger några obe-
svarade bindningar till något företag i något annat block, medan det finns före-
tag i både block b och c som har angett enkelriktade bindningar till företag i
block a.

Nätverksstrukturen hos T-verkarna ser alltså ut på följande sätt: i mitten finns
en kärna av företag som har många dubbelriktade bindningar sinsemellan. Om-
kring denna kärna finns ett bälte av ytterligare företag som har dubbelriktade
bindningar både mellan sig och in till kärnan. Nästa steg ut mot periferin täcker
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upp ett område vars företag har enkelriktade kopplingar inåt, men som inte nås
av kontakter inifrån kärnan. Till sist finns det också ett block av fristående före-
tag som inte har några kopplingar vare sig sinsemellan eller in till andra block i
nätverket. T-verkarna är med andra ord inte ett homogent nätverk, utan antalet
affärsmässiga eller personliga kontakter med andra företag i nätverket varierar
mycket från företag till företag.

Nu till frågan vad blockmodell-analysen egentligen säger om nätverkets sätt
att fungera. Analysen ovan ger en beskrivning av hur nätverksstrukturen hos T-
verkarna ser ut, inte en förklaring till hur nätverket fungerar. Även om det går att
få ut en ganska fyllig beskrivning av nätverksstrukturen med hjälp av nätverk-
sanalysens olika metoder, säger resultaten av dessa ganska lite om själva nätverket.

Under min rundringning till företagen i T-verkarna ställde jag inte bara frågor
om företagens kontakter med andra företag i nätverket, utan också om kontak-
terna med företag utanför nätverket. Många berättade också om skälen till var-
för man gick med i nätverket, vilka fördelar det har inneburit att vara med, hur
man ser på nätverkets sätt att fungera och vilken betydelse nätverket egentligen
har för det enskilda företaget. I detta material finns ganska omfattande informa-
tion av betydelse som inte kan utläsas ur vare sig graf eller matris.

En sådan information handlar om fördelningen av kontakter inom och utan-
för nätverket. De flesta av medlemsföretagen härleder omkring 20% av omsätt-
ningen till affärer inom nätverket.60 Resten går utanför, och då ofta till ett fåtal
större kunder. När det gäller personliga kontakter är andelen bindningar in i
nätverket något större, men fortfarande förhållandevis marginellt. Detta förhål-
lande tonar ned nätverksstrukturens betydelse i strategiskt hänseende. De flesta
företagen har andra nätverk och andra kontakter och påverkas därför ganska
lite av positionen i nätverksstrukturen. Dessutom gör den formella organisering-
en att nätverksobjekten inte nödvändigtvis behöver gå via andra nätverksobjekt
för att nå nya kontakter. Medlemskapet räcker som förevändning att höra av sig.
Föreningen erbjuder dessutom arenor för kontaktskapande, och därmed mins-
kar betydelsen av att knyta kontakter via kontakter. Detta gäller inom T-verka-
rna. Nätverksanalysen och blockmodell-analysen säger ingenting om dessa för-
hållanden, och tar inte hänsyn till faktorer som faller utanför analysramen.

En annan intressant information som har framkommit under telefonintervju-
erna är att de mindre företagen verkar värdera nätverkssamarbetet högre än de
större. De små företagen ser fördelen i att nätverket gör det möjligt att göra
affärer med större medlemmar, vilket inte hade varit möjligt tidigare. Också de
personliga kontakterna med andra företagare upplevs som viktigare bland de
mindre företagen. Tittar man enbart på modellerna ovan framträder inga påfal-
lande skillnader mellan små och stora företag. Företag med färre än 15 anställda
är varken mer eller mindre centrala, och har varken fler eller färre bindningar än
företag med fler än 30 anställda. Men när man pratar med företagarna kan man
märka av en något mer instrumentell inställning hos de större aktörerna.
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I T-verkarna spelar positionerna i nätverksstrukturen mindre roll än vad mo-
dellerna i grafteorin utgår ifrån. Att ett företag har en överbryggande position
mellan två kluster i nätverket behöver inte innebära strategiska fördelar. I grun-
den har alla företag samma möjligheter att ta kontakt med varje annat företag,
men att så inte är fallet beror mer på hur väl olika företag passar ihop än i vilken
grad de kan nå varandra via indirekta kontakter.

Emergenta egenskaper

T-verkarna är ett löst sammanhållet nätverk. Det har många medlemmar, och
bland medlemmarna har det utkristalliserat sig mindre nätverk-i nätverket. I den
meningen kan man inte säga att T-verkarna är särskilt homogent, att det är ett
nätverk. Snarare huserar det flera nätverk.

Sett utifrån varje enskilt företag spelar T-verkarna en ganska liten roll i den
vardagliga verksamheten. Omsättningsmässigt är det underleverantörer och kun-
der utanför T-verkarna som står för den största delen av omsättningen. Detta
gäller för samtliga företag, i större eller mindre utsträckning. När det gäller per-
sonliga kontakter har T-verkarna en något större betydelse. Vissa företag värde-
rar de personliga kontakterna in i T-verkarna mycket högt, medan andra (de
flesta) har sina mest betydelsefulla personliga bindningar till personer utanför T-
verkarna.

Sammantaget är det inte helt problemfritt att betrakta T-verkarna som ett
nätverk. Även om det finns vissa klusterbildningar som mera liknar det man
skulle kunna kalla värdeskapande nätverk berör dessa endast en del av T-verkar-
nas medlemmar, samtidigt som vissa av dessa kluster innefattar företag och före-
tagare utanför medlemskretsen.

Mot bakgrund av dessa förbehåll vill jag ändå poängtera att det bland T-
verkarnas medlemmar finns gott om exempel på nätverksemergenta egenskaper.
Ibland gäller dessa för en mindre del av nätverkets medlemmar, och ibland sträck-
er de sig utanför nätverket. Detta blir problematiskt om man gör gränsdragning-
en till en viktig fråga. I det följande skulle jag dock vilja tona ned gränsdrag-
ningsfrågan något och istället fokusera på de egenskaper som tar sig uttryck,
ibland i olika delar av nätverket och ibland i hela nätverket.

Värdeskapande
Man kan säga att T-verkarna är ett värdeskapande nätverk utifrån argumentet
att företagen som ingår i nätverket klarar sig bättre rent ekonomiskt genom att
vara medlemmar än vad de hade gjort om de inte vore det. Visserligen kan det
vara svårt att räkna fram några exakta siffror på det ekonomiskt mätbara värde
som skapas genom samarbetet, men uppfattningen hos dem som ingår i nät-
verket är klar:
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M: Så man skulle kunna räkna ekonomiska vinster som kommer ur nätverks-
samarbetet?

Företagare: Ja, det skulle man kunna göra. Det har vi aldrig gjort i och för sig, vi
har aldrig gjort någon sammanställning av vad vi har .. men jag är helt säker på
att om man tittar lite grand på den lokala företagsamheten så har vi i stort sett
tjänat på att ha det här nätverket genom att vi förut kanske gick utanför länet
eller regionen och handlade de här grejerna som vi idag handlar inom det…

Även om det kan vara svårt att fastställa storleken på de värden som skapas på
olika sätt kan man ändå identifiera några olika källor till ekonomiska och andra
värden som inte hade varit möjliga att nå utan nätverket. Följande slutsatser
baserar sig på vad flera av företagarna i T-verkarna själva har identifierat som
mervärdet med att vara med i nätverket:

– Minskade transaktionskostnader genom att relationerna mellan företagen i
högre utsträckning kan bygga på personliga relationer och förtroende, och
mindre på formaliserade och byråkratiska rutiner.

– Kunskap om och utveckling av nya affärsmöjligheter. Nätverket genererar
affärer mellan medlemsföretagen.

– Utbyte av erfarenheter och möjlighet till diskussioner som kan generera nya
idéer om hur man kan utveckla produktionen till att bli mer konkurrenskraftig.

– Gemensamma inköpsavtal som ger rabatter på el, drivmedel med mera.

– Möjlighet att nå ut till nya kunder genom nätverkets gemensamma mark-
nadsföring och mässdeltagande.

– Ett socialt utbyte med andra företagare som har liknande erfarenheter och
som befinner sig i en liknande situation.

Även inom T-verkarna går det alltså att identifiera ett nätverksbetingat värde-
skapande. Flera av företagarna upplever de facto att nätverket, direkt eller indi-
rekt, bidrar med väsentliga värden. Exemplen visar att dessa värden är av flera
olika slag. De minskade transaktionskostnaderna återkommer, liksom vinsterna
med en mer flexibel produktion. Erfarenhetsutbytet och kommunikationen mel-
lan företagarna är en annan känd värdegenererande princip. Härutöver tillkom-
mer direkta ekonomiska vinster via gemensamma inköpsavtal, rabatter på mäss-
deltagande och en samordnad marknadsföring som ger bättre genomslag än om
var och en marknadsför enbart sig själv. Flera av företagarna har också poängte-
rat det sociala värdet med att finnas med i nätverket. Ett relativt nystartat före-
tag poängterar med emfas att tillgången till nätverket har varit till stor nytta på
många olika sätt. Man lär sig av hur andra arbetar, har nära till dialog med
andra företagare, och kan i dialogen ta upp annorlunda frågor än sådana som
enbart rör beställningar.
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Diffusion
Den organiserade kommunikationen i T-verkarna omfattar bara ett fåtal av med-
lemmarna. Föreningens styrelse består av åtta ledamöter och två ersättare. Det
är i styrelsen som föreningens aktiviteter planeras och organiseras. Styrelsen är
också det egentliga forum i T-verkarna som träffas mest regelbundet. Därför är
det också framförallt styrelsemötena som fungerar som diffusionsmedium i nät-
verket. Slutsatsen blir därför att i den grad som diffusion förekommer inom T-
verkarna så är den koncentrerad till en mindre del av nätverket, nämligen de
företagare som engagerar sig i nätverkets gemensamma aktiviteter, med andra
ord styrelsen och några till.

Det har varit svårt att få grepp om vilka andra kanaler för diffusion som T-
verkarna erbjuder, men ett förhållande som intervjuerna ger stöd för är att med-
lemskapet påverkar vilka samtalsämnen som är möjliga att föra på tal. Utan det
organiserade samarbetet, och utan den grund för personliga relationer som detta
samarbete har bidragit till hade relationerna mellan företagen i nätverket sanno-
likt varit mer strikt åt det affärsmässiga hållet än vad de är nu, i nätverket. Man
kan inte säga att sammanhållningen är total eller att alla är med på lika villkor.
Men det finns en gemensam grund, en svag form av samhörighet, som möjliggör
kommunikation på andra villkor än om denna grund inte hade funnits. Detta
bildar en förutsättning för att idéer skall kunna spridas i nätverket.

Ett annat förhållande som kanske mer påtalar den möjliga nyttan av en ut-
vecklad diffusion än diffusionen i sig, är att i princip alla företag i T-verkarna har
utvecklade förgreningar till klusterbildningar utanför T-verkarna. Om nätverket
utvecklades till ett forum för totalt erfarenhetsutbyte kring denna samlade kun-
skap skulle man kunna skapa en enorm tillväxt- och innovationspotential. Att så
inte är fallet indikerar att diffusionen åtminstone inte är så utvecklad som den
skulle kunna vara.

Spatial närhet

T:et i T-verkarna kommer av länsbeteckningen för Örebro län, alltså T-län. I den
meningen har T-verkarna som nätverk definierat sig som en del av en spatialt
avgränsad region. Men vad har den spatiala dimensionen för betydelse? Hur ser
relationen ut mellan nätverket och det geografiska område som nätverket har
stakat ut åt sig självt?

I princip finns det inget som säger att företag måste ligga på samma plats för
att kunna ingå i samma nätverk. Nästan alla av T-verkarnas medlemmar har väl
utvecklade relationer med företag utanför nätverket som också ligger utanför
länet, ibland långt utanför länet. Ändå verkar det som om platsen, eller kanske
mer korrekt, avståndet, spelar roll för nätverkandets villkor. En indikation på
detta är ett uttalande från ett företag som ligger geografiskt avsides (8 mil från
Örebro och därmed lika långt ifrån de flesta företagen i T-verkarna) och som
anger avståndet som den främsta förklaringen till sin låga aktivitetsgrad. Och
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det är klart, om nätverksaktiviteterna underhålls genom att man träffas regel-
bundet får avståndet större betydelse för den som har lång väg att resa till mötes-
platsen. Resan tar mer tid, och därmed påverkas ”kostnaden” för nätverksdelta-
gandet negativt.

En annan aspekt av detta är att nätverkande företag som ligger nära varandra
har lättare att underhålla ett spontant utbyte än företag som ligger långt ifrån
varandra. Det är enklare att låna socker av grannen än att ringa efter en bekant
som bor i andra änden av stan. För de företag i T-verkarna som ligger relativt
nära varandra finns det därför gynnsammare förutsättningar att utveckla ett var-
dagssamarbete än mellan medlemmar som ligger mera avsides. De spatiala vill-
koren är ojämnt fördelade i nätverket. Denna ojämna fördelning skapar olikhe-
ter i förutsättningarna för nätverksdeltagandet. I den meningen har avståndet
betydelse.

Slutsatser

Vad säger nu detta exempel om vad nätverk är och hur nätverk fungerar? I flera
avseenden föreligger slående likheter med det tidigare exemplet. T-verkarna är
formellt organiserat som en ekonomisk förening, och denna förening har skapat
förutsättningar för nätverk att växa fram. Nätverk verkar också ha vuxit fram
inom och tack vare denna organisatoriska inramning. Också värdeskapandet
sker på likartat sätt med gemensamma inköpsavtal, lägre transaktionskostnader
och diffusion av innovationer som grund. Buffertfunktionen verkar också den
finnas representerad, om än inte i lika total omfattning. Medlemsföretagen har,
liksom i Hyttornas Rike, egna nätverk som förgrenar sig ut från det organiserade
samarbetet.

Men det finns också viktiga skillnader. Att T-verkarna är verksamma inom en
helt annan bransch är förvisso en stor skillnad, men det verkar ha förhållandevis
ringa betydelse. Den enda egentliga skillnad i principiell mening som branscho-
likheten har fört med sig är möjligheten att bilda produktionskedjor i nätverket.
Skillnaden i storlek, däremot, medför fler och desto intressantare slutsatser. Till
skillnad från det förra exemplet är densiteten betydligt lägre. Det finns också
tendenser till klickbildningar av olika slag och med olika grund. Här ligger det
nära till hands att spekulera i termer av kritisk massa. Kan ett nätverk bli hur
stort som helst eller finns det en gräns där nätverket antingen tunnas ut eller
förvandlas till flera nätverk? Frågan kan vara svår att ge definitivt svar på utifrån
det föreliggande exemplet. Vad som ändå kan konstateras är att de gruppeffekter
och den emergenta nätverksstruktur som kunde konstateras i Hyttornas Rike
åtminstone inte gäller för hela gruppen av medlemsföretag i T-verkarna. Snarare
är det så att den uppträder ”lokalt” i den mån den uppträder, och att de flesta
medlemsföretagen står utanför någon närmare gemenskap.

Trots allt verkar ändå organiseringen av T-verkarna skapa en organisatorisk
sfär inom vilken det är mera legitimt att föra dialog, skapa nya kontakter och
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hitta nya affärslösningar. Den organisatoriska strukturen skapar alltså en oas där
det råder bättre förutsättningar för bildandet av nätverk än utanför oasen, lik-
som den verkar gynnande i mer allmän mening för nätverkskaraktäristiska egen-
heter som till exempel värdeskapande genom minskade transaktionskostnader.

Utvecklingskaraktäristiskt har T-verkarna följt ett mönster som liknar det hos
Hyttornas Rike. Detta mönster gäller främst för styrelsen, eftersom det egentli-
gen är den som träffas och därmed tillåter en interpersonell utveckling att äga
rum. För T-verkarna har denna utveckling gått betydligt längre än för Hyttornas
Rike. Vad T-verkarexemplet visar är att potentialen i samarbetet klingar av med
tiden, och att den till slut verkar hamna i stagnation. I början när alla har mycket
att lära av varandra utvecklas nätverket i en lärande dialog. Med tiden kommer
de nätverkande objekten att utveckla en i det närmaste total kännedom om var-
andra. Personerna tillför inte längre varandra någonting nytt, och utvecklingen
stannar av. Nätverksaktiviteterna kan förvisso fortsätta, och nätverket kan hål-
las igång medelst reproduktion. Det enda som egentligen avstannar är utveck-
lingen. För nätverket verkar dock utveckling vara en grundläggande drivkraft, så
frågan är om man kan kalla något för nätverk som enbart reproduceras utan att
utvecklas. Förmodligen är det detta som styrelseledamöterna känner av när de
påtalar behovet av förnyelse i styrelsen.

En sista skillnad handlar om hur gemensamma aktiviteter organiseras. I ett
mindre nätverk är det naturligt att alla är med och planerar de gemensamma
aktiviteterna. För T-verkarna som består av fler medlemmar blir det mera natur-
ligt att lägga planeringen på en mindre grupp, och att majoriteten hamnar mer i
en konsumtionsroll. Medlemmarna får anmäla sig till aktiviteten och delta i den,
men de är inte med och organiserar själva. Många ser det som en befrielse att inte
behöva lägga ner en massa tid på det praktiska kring organiseringen, ja, en po-
äng rentav. Men i och med detta utkristalliseras två kvalitativt olika positioner
kring aktiviteten: en producerande och en konsumerande. Detta förhållande
klingar falskt med principer som delaktighet och engagemang och rimmar gan-
ska illa med nätverkets sätt att fungera. Kanske är detta en bidragande förkla-
ring till att sammanhållningen i T-verkarna framstår som mindre påtaglig än den
i Hyttornas Rike.
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Fall 3: Sparepartner AB
Sparepartner är ett aktiebolag i Karlskoga som ägs av sju företag inom maskin
och metallvaruindustrin. Bolagets styrelse är sammansatt av samtliga delägare.
Sparepartner AB har en VD och två administratörer anställda. Den huvudsakliga
verksamheten består i att dels marknadsföra nätverket utåt som primärleverantör
av kvalificerade detaljer, komponenter och reservdelar för tillverkningsindustrin
och dels att förenkla inköpsledet hos beställarna genom att erbjuda system-
lösningar där flera olika tillverkare ingår i produktionskedjan. Verksamheten
finansieras genom ett mindre påslag på priset för den färdiga produkt som Spare-
partner koordinerat.

Så här beskriver Sparepartner själv sin organisationsstruktur:

figur 20: Sparepartners organisatoriska struktur

I nätverket finns följande kompetenser representerade:
– skärande bearbetning
– smide
– värme- och ytbehandling
– elmontage
– konstruktion
– plåtbehandling, svetsning
– gnistbearbetning
– montering och service
– styr- och reglerteknik
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En uttalad strävan bland delägarna är att de olika företagen skall ha komplemen-
tära verksamheter. Detta innebär dels att det inte finns någon direkt konkurrens
mellan företagen i nätverket, och dels att man kan erbjuda en unik bredd i kom-
petens och kapacitet.

För delägarna ger ägarskapet mervärde genom att Sparepartner drar in jobb
som inte hade blivit aktuella annars. Beställningarna koordineras av Sparepart-
ner, som köper och säljer produkter och tjänster av de olika underleverantörer-
na. Tillsammans kan man på detta sätt leverera mer kompletta produkter och
systemlösningar än vad som annars hade varit möjligt. Varje enskilt företag an-
svarar för sin del i produktionskedjan, men Sparepartner ansvarar för helheten
gentemot kunden. Jobben som skapas och koordineras handlar i första hand om
legotillverkning av reservdelar.

Idén till samarbetet föddes när en konsult kom med ett erbjudande om att
tillverka samtliga reservdelar till BT Industries i Mjölby (som tillverkar truckar).
Konsulten hade fått i uppdrag av BT att hitta någon som kunde stå för reserv-
delstillverkningen, och kommit i kontakt med ett av företagen i det som nu är
Sparepartner. Då det aktuella företaget inte kunde klara av hela beställningen på
egen hand aktualiserades möjligheten att organisera någon typ av samarbete med
andra företag på orten. Efter en tids diskussioner bestämde man sig 1992 för att
bilda Sparepartner AB och att anställa en VD.

Därefter har samarbetet kunnat rida på en trend under 90-talet som handlar
om att större tillverkare i ökad omfattning har eftersträvat en minskning av an-
talet underleverantörer. Flera av företagarna i nätverket beskriver det som en
tendens där kunderna i högre utsträckning än tidigare efterfrågar systemlösning-
ar istället för att jaga enskilda komponenter. Till denna trend passar Sparepart-
ners uppgift och profil mycket väl.

Strävan efter färre underleverantörer är ett exempel på en mer allmän outsor-
cingtrend (Ahlstrand 2000:127ff). Inköpsavdelningarna reduceras och flyttas ut
till den här typen av konstellationer. Detta hänger samman med strategin att
skapa mervärde genom att slimma organisationer och skära ner på administra-
tion. Som effekt får detta konsekvenser för arbetsdelningen och specialiseringen
i produktionen. Produktionsprocessen delas upp i mindre, mer självständiga delar.

Den organisatoriska modellen ovan visar en struktur som omfattar ett begrän-
sat antal företag. I praktiken finns det betydligt fler aktörer i samarbetet. Spare-
partner anlitar fler och andra företag än de som är delägare. Samtidigt bär varje
delägare på förgreningar ut till ytterligare nätverk.

Ekonomiskt är Sparepartners betydelse för medlemsföretagen förhållandevis
marginell. Omsättningsmässigt varierar delägarföretagens inblandning i Spare-
partners aktiviteter mellan knappt en och femton procent (de flesta ligger kring
tio procent). Den största delen av respektive företags produktion går alltså till
andra kunder än de som Sparepartner förmedlar. Enligt företagarna själva är det
också detta som möjliggör den stora bredd som Sparepartner kan tillhandahålla.
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Utan en större marknad utanför Sparepartner skulle respektive företag inte klara
av den höga grad av specialisering som man har idag. Också Sparepartner har en
marknad utanför delägarföretagen. Två tredjedelar av omsättningen är direkt kopp-
lad till delägarföretagen, medan en tredjedel går via företag som inte är delägare.
Den externa tredjedelen fungerar dels som en buffert, men är också viktig för att
vidga och underhålla det så viktiga kontaktnätet.

En entydig uppfattning bland företagarna i Sparepartner är att entreprenörs-
andan i Karlskoga har förändrats i positiv riktning den senaste tioårsperioden.
Parallellt med nedbantningen av den tidigare dominerande försvarsindustrin (Bo-
fors) har antalet småföretag ökat, och företagsklimatet61 förändrats i positiv rikt-
ning. Bruksmentaliteten uppfattas inte längre som något stort hinder, även om
den fortfarande förekommer.

Bland de bidragande orsakerna till denna utveckling nämns dels Bofors’62 kon-
struktiva hantering av neddragningarna på företaget och dels en förbättrad in-
ställning från kommunens sida. Bofors’ roll i förändringen har handlat om att
underlätta och uppmuntra avknoppningar från företaget, samt att uppmuntra
breddning av kundunderlaget för att minska det ensidiga beroendet av Bofors.
Kommunens bidrag består dels i konkret stöd, till exempel i tillhandahållandet
av lokaler, men också i en mer välvillig inställning generellt.

På senare år har verksamheten i nätverket stagnerat något. Det har inte kom-
mit in så många nya jobb, utan man har jobbat vidare med redan etablerade
kundrelationer. Därför för man nu diskussioner om att utöka Sparepartners roll
till att mer aktivt söka nya kunder och att ta ett större ansvar i koordineringen av
inkomna jobb.

Bindningar

Det organiserade nätverket Sparepartner konstitueras av organisatoriska bind-
ningar. Dessa utgörs dels av ägarrelationer och dels av medlemskap i organisa-
tionens styrelse. Men genom nätverket och ut till företag som inte ingår i det
organiserade Sparepartner går fler bindningar av skilda typer.

De personliga bindningarna har en viktig betydelse enligt företagarna. Det
spelar roll vem man har att göra med också när det kommer till strikta affärsre-
lationer. Ett exempel på detta är när ett av de ursprungliga delägarföretagen i
Sparepartner lämnar samarbetet på grund av att det inte fungerar på det person-
liga planet. Affärsmässigt och produktionstekniskt kan ett företag uppfylla alla
kriterier som krävs för att det skall vara en bra och kompletterande partner i
nätverket, men fungerar inte personkemin spelar detta ingen roll. Då går samar-
betet i stöpet.
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Ett annat tecken på de personliga relationernas betydelse är när en stor kund
byter inköpare. Händer det alltför ofta uppfattas det som störande av det mindre
företaget.

Företagare: Man kvidar ju lite när dom byter inköpare till exempel. Vad kom-
mer det nu för person? Har han någon annan som han ska kontakta? En gam-
mal relation?

M: Det är lite störande?

Företagare: Det är störande, ja, när dom byter. Det finns ju företag som byter
väldigt ofta och det blir väldigt jobbigt. Det kan vara till det bättre och det kan
vara till det sämre. Men det här med relationerna är väldigt viktigt.

Hos en kund som är ett stort företag formaliseras kontakterna med underleve-
rantörerna i ett register som går i arv när inköpare byter av varandra. Förtroen-
det för underleverantörerna ligger hos organisationen, inte hos en person i orga-
nisationen. En brist med detta är att det inte kommer nya beställningar och nya
initiativ ur denna relation. En formaliserad relation fungerar inte som en ”boll-
planksrelation” utan är mer reproducerande till sin karaktär. Personliga relatio-
ner, åtminstone de som ligger till grund för de nätverksfall som här studeras, har
en tendens att också vara transformerande.

Också i andra avseenden värdesätts de personliga relationerna. I synnerhet
när det uppstår problem är det smidigt om man kan prata med kunden eller
medarbetaren på ett förtroendefullt sätt.

Det är väldigt viktigt och just med de här personliga kontakterna, att man kan
prata om.. när man behöver de här goda personliga kontakterna, det är när det
är problem. Flyter allting så spelar det ingen roll, då kan jag samarbeta med han
som bor därnere. Men när det blir problem, då är han inge rolig att samarbeta
med. (företagare)

Företagarna som grupp kan betraktas som ett potentiellt kontaktnätverk. Sär-
skilt på en mindre ort brukar olika företagare känna till varandra även om de
inte har haft några direkta möten. Detta är en underlättande omständighet om
det skulle bli aktuellt att initiera en kontakt någon gång. För att potentiella kon-
takter skall kunna realiseras i verkliga kontakter krävs det att kontaktbärarna,
det vill säga företagarna, har ”rätt” inställning. Den så kallade bruksmentaliteten
bär exempelvis på en inställning som inte är gynnsam för nätverkande. Den ut-
gör ett allestädes närvarande hinder för kontaktskapande och därmed också för
värdeskapande.

Nackdelen med personliga relationer är att de kan bli för starka och utvecklas
till hinder. Man kan göra jämförelsen med partnerrelationer. På denna punkt är
uppfattningen hos företagarna i nätverket klar:

Jag påpekar ofta för våran huvudleverantör att vi är inte förlovade. Och dom
tillverkar grejer till andra firmor också. Det får dom göra hur mycket dom vill,
bara dom sköter relationen till oss. Nej, det där att förlova sig med varandra,
det är att gå lite långt tycker jag och framförallt ingå äktenskap i formella nät-
verk, kanske med korsägande och allt det här (företagare)
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Allt pekar på att alltför starka parrelationer är oförenliga med ett nätverksbaserat
samarbete. Relationen måste vara förutsättningslös. Den måste ge utrymme för
varje ingående företag att agera på det för det egna företaget mest fördelaktiga
sättet.

M: Men det finns en lojalitet inom nätverket? Man kollar där först?

Företagare: Nej, inte alltid, det ska jag inte säga. Men det ligger väl nära till
hands att man kollar, det gör man kanske. Jo, det gör man nog. Det är ju dom
man känner mest, och känner mest för också egentligen. Jo, det finns det.

M: Men den är inte bindande, utan mer förutsättningslös?

Företagare: Ja, det är förutsättningslöst. För det är ju det här med prisbilden och
det också, att kunna sälja våra varor. Ser vi att [företag X] är för dyra på den här
produkten, att vi får inte jobbet för dom har det här priset, då måste vi gå till
andra.

Det här sättet att arbeta blir mer problematiskt om relationen är för stark, som i
en koncern till exempel:

jag menar har du ett företag inom koncernen som gör någonting så är du oftast
tvingad att lägga det där, fastän de har det till ett högre kostnadsläge. I det här
läget väljer ju vi själva var vi vill lägga det. (företagare)

Det finns en slags lojalitetsbindningar mellan delägarföretagen. De intervjuade
företagarna anger att de kollar med de andra företagen inom Sparepartner först
om det är något man behöver. Men det finns inget som hindrar en från att vända
sig till underleverantörer utanför nätverket om det passar bättre i produktion-
skedjan. Är priset för högt hos företaget i det formaliserade nätverket får man
anlita en billigare tillverkare utanför. Detta har företagarna i Sparepartner åt-
minstone en uttalad förståelse för. Lojaliteten har alltså gränser – man väljer inte
underleverantör enbart av lojalitetsskäl. Öppenheten och den personliga prägeln
på relationerna gör att underleverantören lättare förstår om man väljer ett billi-
gare alternativ. De ekonomiska argumenten väger tyngre, och det har alla för-
ståelse för.

En särskild typ av bindningar som emellanåt knyts mellan företagen i nätver-
ket är sådana som bildar produktionskedjor. I detta nätverk fungerar produk-
tionskedjorna som tillfälliga projekt, begränsade i tid och rum av storleken på
och beständigheten i en beställning. De löper dels genom delägarföretagen, som
i de fall där de koordineras av Sparepartner, men också till en rad företag utanför
det formaliserade nätverket. Som sådana äger produktionskedjebindningarna
inom nätverket ingen särskild status jämfört med dem som förbinder ägarföreta-
gen med företag utanför nätverket. Däremot kan lojalitetsbindningar eller andra
typer av kontakter mellan företagen i nätverket fungera som katalysatorer för
bildandet av produktionskedjebindningar. Det är enklare att hitta lösningar till-
sammans med företag man känner och känner till än med företag som man inte
känner till.
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I produktionskedjebindningarna kan företagen stå i tre olika typer av förhål-
landen till varandra. Till företag A kan företag B vara underleverantör, kund
eller legotillverkare. Beroende på vilken typ av relation som gäller, kommer både
det rent tekniska åtagandet och de personliga relationerna att se ut på ett speci-
ellt sätt.

Objekt

I formellt hänseende består nätverket Sparepartner av å ena sidan ägare och å
andra sidan styrelseledamöter (vilka är samma personer). Ser man till företags-
strukturen består nätverket ett aktiebolag, Sparepartner AB, som ägs av de sju
företagen i nätverket. Här följer en sammanfattande presentation av de olika
företagen:63

AB Degerfors Industrimontage
Industrimontage tillverkar tryckkärl och stålkonstruktioner med höga krav på
specialsvetsning. Rörbockning är en annan specialitet. Bland produkterna finns
tunnel till bogpropeller, tryckkärl till självlossande pump och detonations-
kammare till flygplatser.

Företaget grundades 1963 av den nuvarande VD:n och två av hans dåvarande
kompanjoner. Då bestod verksamheten av monteringsarbeten ute på industrin.
Efterhand byggde nuvarande VD:n upp en mer beständig fabriksverksamhet och
1969 fortsatte han utan de tidigare kompanjonerna. Idag har Industrimontage
ca 30 anställda.

Största kunden är Atlas Copco, som står för ca 20 procent av omsättningen,
men man levererar också till kunder som Boliden Contech, BMH Marin, Che-
matur Engineering, Dynasafe, Dyno Kjemi, Hamrintorkar (Atlas Copco), Kame-
wa Rolls Royce, Norsk Hydro Electrolysers, Sandvik Steel och Voest Alpine.
Ungefär 10 procent av omsättningen går via Sparepartner.

J Andersson El AB
Anderssons El sysslar med elinstallationer, service, reparationer och elektronik-
arbeten. Firman har varit aktiv sedan 1989 då den startades av den nuvarande
ägaren. Idag har firman tre anställda.

Ungefär fem procent av omsättningen är kopplad till Sparepartner. Storleken
på denna del har varit förhållandevis konstant sedan företaget blev delägare.
Därför har andelen minskat allteftersom omsättningen med åren har ökat. Äga-
ren anger att man utöver de direkta kopplingarna till Sparepartner gör affärer
upp till ca 20 procent av omsättningen direkt med andra företag i nätverket.
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Bröderna Axelssons Plåtslageri i Karlskoga AB
Axelssons plåt är ett familjeföretag som tillverkar kvalificerade detaljer i tunn-
och mediumplåt. Man tillverkar och marknadsför också typgodkända eller skräd-
darsydda produkter. Kompetens och kapacitet finns för robotsvetsning,
excenterpress 16–18 ton, automatpress, kantpress, söm- och punktsvetsning, våt-
lackeringsanläggning och tampoprint.

Företaget grundades 1936 av den nuvarande ägarens far och farbror. Antalet
anställda har varit förhållandevis stabilt över tid, och ligger idag på ca 15 perso-
ner.

Tidigare var företaget underleverantör till Bofors, och då var 65–70 procent
av omsättningen knuten dit. Idag är Bofors fortfarande en stor kund, men står
numera för ca 10 procent av omsättningen. Bland de stora kunderna finns Daloc
AB i Töreboda som tillverkar ståldörrar, Dimas i Åsbro som tillverkar diamant-
verktyg och utrustning för byggbranschen samt stenindustrin, Bofors och Spare-
partner. Cirka 15 procent av omsättningen går via Sparepartner.

Produktionsverktyg AB
Produktionsverktygs tillverkning har en stor bredd. Man bearbetar detaljer från
några gram upp till 10 ton. Verksamheten är specialiserad på kvalificerad ma-
skinbearbetning som till exempel axlar, maskindetaljer och smidda stålvalsar.

Företaget bildades 1960 och var från början specialiserat på verktygstillverk-
ning. Idag har Produktionsverktyg ca 35 anställda.

Mellan 10 och 15 procent av företagets omsättning går via Sparepartner, och
en ytterligare lika stor andel går direkt via något eller några av de andra med-
lemsföretagen. Bland kunderna återfinns stora beställare som TGOJ och Atlas
Copco. Företaget exporterar också produkter till Finland.

Kvalitetsproduktion AB
Kvalitetsproduktion profilerar sig som systemleverantör av högteknologiska hel-
hetslösningar av hög kvalitet. Kundgrupperna är svenska och internationella in-
dustrier inom livsmedel, läkemedel, medicinsk teknik och kemi. Den största kun-
den är Tetra Pak, som står för 37 procent av kapaciteten i fabriken och ca 80
procent av faktureringen. Bland produkterna återfinns en fyllningsdel till en av
Tetra Paks maskiner. Grunden för Kvalitetsproduktion lades 1948 med ett litet
plåtslageri, inkvarterat i en ladugård. Idag har företaget 68 anställda.

Ungefär 2–3 procent av omsättningen förmedlas via Sparepartner och ytterli-
gare ca 3 procent går via affärer direkt med Sparepartners medlemsföretag. Ut-
över dessa kontakter har kvalitetsproduktion också ett ganska omfattande un-
derleverantörs- och legotillverkarnätverk med andra företag i regionen.
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Lyckes produktion AB
Lyckes är en mekanisk verkstadsindustri som är inriktad mot legotillverkning.
Företaget har ett 50-tal kunder. Största kunden är Kamewa i Kristinehamn som
tillverkar jetaggregat och fartygspropellrar. Lyckes tillverkar en detalj till
propellrarna och en detalj till jetaggregaten. Bland övriga kunder återfinns fort-
farande delar av gamla Bofors, som står för ca 10 procent av omsättningen.
Mellan 8 och 10 procent av omsättningen går via Sparepartner.

Grunden för företaget lades 1942, men i nuvarande form, med nuvarande
ägare, har företaget existerat sedan 1992. Företaget har 28 personer anställda.

Promek AB
Promek skiljer sig från de andra företagen i Sparepartner genom att vara ett rent
konstruktionsföretag. På sin hemsida presenterar sig Promek som ”ett kunskaps-
företag för mekanisk konstruktion, industridesign och automation”
(www.promek.se). Företaget har ett utvecklat samarbete med många andra före-
tag inom bland annat tillverkning, men mindre än en procent av omsättningen
går via Sparepartner. Affärskonceptet har utvecklats sedan 1989, och idag (2002)
har företaget sju anställda.

Sparepartner i Karlskoga AB
I Sparepartners bolagsordning står det att man ”skall bedriva förmedling av till-
verkning av reservdelar, komponenter och legotillverkning till mekaniska verk-
städer ävensom idka därmed förenlig verksamhet”. Företaget registrerades 1990
och har idag 3 anställda.

Detta sammanfattar något om de till nätverket formellt anslutna objekten. I det
kanske än viktigare informella hänseendet finns det några andra intressanta ty-
per av objekt som kan vara värda att studera lite närmare.

En första objektskategori kan definieras utifrån den gemensamma identitet
som företagare kan känna sinsemellan. I intervjumaterialet beskrivs detta som
att ”vi företagare är en särskild sort”, ”andra entreprenörer”, ”såna som vi” och
så vidare. Detta ses som någon kvalitativt annorlunda än företag som drivs av
anställda direktörer:

Är du en anställd VD så svarar du i första hand mot ägaren/styrelsen så att säga.
Det är klart att går du in i ett nätverk då också, men då är ändå det, det finns ju
skillnader. Här svarar du inte för någon annan än dig själv så att säga. (företagare)

I Karlskoga finns det flera organisationer för småföretagare. I Möckelnföretagen,
som är en branschförening för företag i Karlskoga-Degerfors, kan småföretagare
på orten träffas och lära känna varandra under mer avslappnade former.
Företagarnas riksorganisation har en underavdelning på orten, där för övrigt
samtliga företag i Sparepartner är medlemmar. Utöver dessa finns flera bransch-
organisationer av olika slag. Gemensamt för dessa organisationer är att de riktar
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sig till företagarkollektivet eller företagare inom en viss bransch i syfte att tillva-
rata deras gemensamma intressen gentemot externa aktörer som kommunen el-
ler staten. För företagen i Sparepartner har dessa organisationer relativt liten
betydelse för utvecklandet av nya kontakter och för möjligheten att se nya affärs-
möjligheter. De kan bidra till att man får kännedom om vad de andra företa-
garna på orten håller på med, men endast i undantagsfall tycks de ha betydelse
för utvecklandet av några djupare relationer.

Tillhörigheten till detta slag av sammanslutningar kan dock, och har på sina
håll, utvecklats och fördjupats till nätverk av starkare dignitet. Då utgörs inte
längre beståndsdelarna av personer med gemensam identitet, utan mera av be-
kanta eller till och med av vänner. Betraktar man nätverken ur detta sociala,
personliga perspektiv, framträder bilden att det mestadels är bekanta eller vän-
ner som företagarna umgås med dagligen och gör affärer med. När man ringer
till en underleverantör är det inte det eller det företaget med den eller den komp-
etensen, utan det är Lasse eller Olle, för han64 sitter på de resurser som jag behö-
ver ha hjälp med och han kan snabbt sätta sig in i min problematik och hjälpa till
att lösa det här problemet.

Nu är Sparepartner och nätverket det inhyser inte primärt vänskapsnätverk,
utan värdeskapande nätverk i produktionen. Den personliga aspekten av nätver-
ket är mycket viktig och betydande, men utan en ekonomisk-teknisk sida skulle
det inte kunna bli några värdeskapande processer i det. Därför måste det också
finnas objekt i nätverket som kan förmedla de tekniska och ekonomiska proces-
ser som äger rum. I produktionskedjorna framstår nätverksobjekten som relativt
självständiga linjer inom vilka varuförädlingen äger rum. Jag skriver relativt själv-
ständiga eftersom inget av de enskilda företagen, och än mindre varje enskild
linje, står för någon komplett produktionskedja, från råvara till färdig produkt.
De flesta företagen inhyser flera linjer, det vill säga man har en uppsättning av
olika maskiner och kompetenser, och således en kapacitet att vara del i flera
olika produktionskedjor samtidigt. Därför behöver inte elementen i produktions-
kedjorna alltid sammanfalla med avgränsningen mellan olika företag. Ett före-
tag kan stå för flera delar i en produktionskedja. Likaså finns det företag som
står helt utanför själva produktionskedjan och fungerar som koordinatörer. I
Sparepartner finns två sådana exempel. Dels själva Sparepartner AB och dels
konstruktionsfirman Promek, som finns med bland delägarna. För Promek är
det av vital vikt att ha ett brett kontaktnät med olika tillverkare som kan produ-
cera prototyper och, senare, serier av de produkter som företaget gör ritningar
till.

Alla företag i nätverken är kunder åt en rad andra företag, och alla företag har
ett antal kunder själva. Man kan beskriva det som att varje företag sitter på
varsitt kundnätverk. Ofta handlar det om etablerade kundrelationer där den per-
sonliga kontakten är av stor betydelse, men likväl är det en kundrelation som
bildar den materiella grunden till relationen.
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Kunderna till företagen i Sparepartner är oftast stamkunder. De återkommer
med sina beställningar år efter år. Relationerna förändras över tid. Vissa kunder
försvinner, och så kommer det nya med tiden. Men över kortare tidsrymder kan
man betrakta kundrelationerna som förhållandevis stabila. Att vara kund åt en
leverantör är en titel som måste föräras och förankras. I nätverk av detta slag
innehåller kundbegreppet både en personlig och en ekonomisk sida. Kunder som
krånglar och inte går att ha att göra med tenderar att försvinna medan goda
kunder kan vara kvar i decennier. Det finns såväl personliga som tekniska/eko-
nomiska aspekter av begreppet kund.

På motsvarande sätt kan man beskriva leverantörsfunktionen. Att vara leve-
rantör åt någon, i synnerhet ett stort företag, är ett hedervärt uppdrag som man
jobbar sig upp till. Som leverantör förväntas man vara flexibel och öppen för
dialog. Inom nätverket är dessa förväntningar särskilt tydliga. Stora kunder ten-
derar å sin sida att begränsa förväntningarna till att samma produkt skall kunna
levereras till samma pris över obegränsad tid. Med sådana förväntningar finns
risken att kunden inte utnyttjar leverantörens fulla potential. Så är fallet mellan
ett av företagen och Atlas Copco:

Så egentligen så kör vi fel grejer till dom. Vi kör små grejer fast vi är bättre på
stora grejer. Vi skulle kunna ha enormt mycket mer av deras produkter om vi
någon gång finge hit dom. (företagare)

Sparepartner profilerar sig som ett nätverk med bredd. Det består av företag som
har olika produktionsinriktning. Bland delägarna finns alltså inga konkurrenter.
Det finns både för- och nackdelar med att inte konkurrera. Visserligen är det bra
att slippa konkurrensförhållanden inom nätverket, men samtidigt innebär det
att man inte kan hjälpas åt sinsemellan om någon skulle få en större order än den
klarar av. Helst skulle man vilja hålla kvar jobbet inom nätverket om så var fallet.

Jag tänkte på det vi pratade om förut, det här att vi inte konkurrerar, och det är
ju en viktig bit i och för sig, men sedan kan man säga som när vi träffades i
onsdags att det är ju samtidigt, ibland skulle man önska att man överlappade
varandra lite åtminstone, för att problemet är ju att nu kan vi inte hjälpa varan-
dra heller. Om en utav dom här har oerhört mycket och skulle vilja det, så skulle
man ju i första hand lägga ut det på nätverket. Men det går ju oftast inte efter-
som vi har så olika inriktning. (företagare)

Sammantaget går det alltså att identifiera en rad olika slags objekt i Sparepartner.
Det finns företagare, personer, kapaciteter (för produktionskedjor), kunder, un-
derleverantörer, legotillverkare, kontakter och vänner. Beroende på vilket slag av
objekt man utgår ifrån kommer nätverket att se olika ut och få olika egenskaper.
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Struktur

Varje bindningstyp och varje objektstyp kan bilda grund för strukturen i ett nät-
verk. Personliga bindningar bildar personliga strukturer, organisatoriska bind-
ningar bildar organisatoriska strukturer, ägarbindningar bildar ägarstrukturer,
produktionskedjor bildar sina egna strukturer och så vidare. Ofta ser dessa
strukturer helt olika ut. I detta avsnitt diskuteras de mest betydande strukturerna
kring Sparepartner-företagen och deras roll dels i relation till varandra och dels
för samarbetet i stort.

Det formaliserade nätverket står bara för en liten del av företagens omsättning
och kontakter (allt mellan knappt en procent till tio–femton procent enligt före-
tagarna själva). Men det innebär inte att företagen bara till en tiondels omfatt-
ning är engagerade i nätverk. Tvärtom handlar överlevnaden överhuvudtaget
om att hela tiden skapa och underhålla nätverk. Detta är särskilt viktigt för före-
tag som endast står för en del i en större produktionskedja, som till exempel
konstruktionsföretag. Säljer man konstruktionstjänster är ett samarbete med ett
eller flera tillverkande företag en förutsättning för att kunna utveckla prototyper
och senare färdiga produkter överhuvudtaget.

Men också de andra företagen är starkt beroende av informella nätverksför-
greningar ut till andra företag. Ingen av delägarna i Sparepartner kan helt och
hållet försörja sig på utbyte enbart med Sparepartner. Det är inte heller någons
strävan att bli alltför beroende av en enskild aktör. Samtliga delägare har en
produktion som till största delen är riktad till företag utanför Sparepartner. Det-
ta är en förutsättning för att kunna hålla bredden i Sparepartners möjliga åta-
ganden. Om all produktion skulle gå via det organiserade nätverket skulle det bli
så sårbart att viktiga egenskaper som flexibilitet och beständighet skulle gå för-
lorade. Omsättningsmässigt verkar en direkt inblandning på omkring 10 procent
vara ganska lagom. Därutöver tillkommer icke-förmedlade, direkta utbyten med
andra företag i det formella nätverket som varierar mellan 10–20 procent. Sam-
mantaget omfattar det ekonomisk-tekniska utbytet max 30 procent av omsätt-
ningen.

En av företagarna i Sparepartner bidrog till den teoretiska beskrivningen av
nätverken genom att dela upp de komplicerade strukturerna av nätverk i ett inre
och ett yttre nätverk. Det inre består av delägarna och det yttre består av under-
leverantörer. I det yttre nätverket finns underleverantörer som anlitas av Spare-
partner, men det finns också ett flertal förgreningar från varje enskilt delägarfö-
retag. Utifrån de personliga bindningarna i dessa nätverk är det inte helt enkelt
att säga att det inre nätverket motsvaras av starkare personliga bindningar, med-
an det yttre motsvaras av svagare. Många av företagen har långt utvecklade per-
sonliga relationer till underleverantörer och stamkunder utanför Sparepartner
som de samarbetat med under lång tid. I den meningen blir strukturen av starka-
re personliga bindningar inte helt överlappande med ägarstrukturen i Sparepart-
ner.

Martin Lind - 3 Korr 02-08-16, 13.23186



187

Med det inre nätverket menas det nätverk av personliga och produktionskedje-
relationer som samtliga delägare är inblandade i, ett komplett nätverk (Borell
and Johansson 1996:19). Bindningar till objekt utanför detta inre nätverk, det
vill säga till objekt som ett eller flera av nätverksobjekten i det inre nätverket inte
har bindningar till, räknas till det yttre nätverket. Jag har valt att åskådliggöra
detta i följande principfigur:

figur 21: Inre och yttre nätverk

Bara i det inre nätverket har samtliga objekt bindningar till alla andra objekt.
Till objekten i det yttre nätverket kan vissa objekt i det inre nätverket ha gemen-
samma bindningar. När delägarna i Sparepartner träffas finns det sammantaget
ett stort informationsunderlag som kan komma alla till del. Lägger man ihop
delägarnas respektive nätverk så bildar alla tillsammans ett jättenätverk. Är kli-
matet då sådant att kontaktförmedling kan ske friktionsfritt kan nya affärs-
möjligheter skapas genom att kontakter förmedlas från företag i ena änden av
figuren till företag i den andra, och genom att kompetens och innovationer förs
in från förgreningar i det yttre nätverket till dialogen i det inre.

Emergenta egenskaper

Jämför man med Hyttornas Rike och T-verkarna är Sparepartner det fall som
verkar ligga närmast idealtypen för nätverk. Inom Sparepartner finns exempelvis
samarbete i produktionskedjor, vilket inte existerar i Hyttornas Rike. Den orga-
nisatoriska inramningen sammanfaller i hög grad med kontaktnätverk och
produktionsnätverk, även om det också för Sparepartnerföretagen är de externa
kontakterna som är av störst betydelse. Med vissa variationer är också relatio-
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nerna mellan företagarna i Sparepartner någorlunda jämnt fördelade. Nätverket
är tillräckligt litet för att inte gynna bildandet av särskilda klickbildningar. När
det gäller emergenta egenskaper finns det en hel del intressanta exempel.

Värdeskapande
Sparepartner existerar och fortsätter existera mycket tack vare sina värde-
skapande egenskaper. Utan dessa skulle Sparepartner snabbt bli ifrågasatt av
sina delägare. Det egna företaget kommer alltid i första hand. Om nätverket inte
ger något tillbaka så får det vara:

Vi småföretagare, vi brinner för det vi gör. Vi offrar oerhört med tid på våra
företag. Och om företaget behöver oss mer än nätverket – då väljer vi företaget.
Då får nätverket gå hur det vill. Vi är såna. Det är därför de här formella nät-
verken eller klustren eller vad det nu kan vara, som då har sina lattjolajbans-
möten en gång i månaden eller vad det är, dom har väldigt svårt för att överleva.
Folk har inte tid. (företagare)

…behövs jag i mitt företag, då är jag där. Så enkelt är det. Så det här med att
permanenta nätverk, det är inte sällan som permanenta nätverk spricker. Det
tror jag beror mycket på tidsbrist. (företagare)

Samtliga företag anger att Sparepartner har gjort det möjligt för dem att nå kun-
der som de inte hade kunnat nå annars. Sparepartner tillhandahåller system-
lösningar som varje enskilt företag inte har kapacitet till på egen hand. Genom
att hjälpas åt kring större åtaganden skapas nya möjligheter och man når nya
kunder. Det tydligaste exemplet på detta är en elinstallationsfirma som genom
Sparepartner får möjlighet att bidra till tillverkningen av truckar till BT:

Företagare: Det intressanta för dom [kunderna, ML] är att Sparepartner har en
helhetslösning, att man i princip kan göra en truck. Sparepartner tar ansvaret,
så delar Sparepartner ut alla som gör olika delar i den här kedjan så man får
ihop den här trucken. Eller vad det är. Och jag menar det är ju bra att vara ett av
företagen i Sparepartner så man får det som Sparepartner får. Om man är med-
lem.

M: Är det den största förtjänsten med att vara med i ett sånt här nätverk?

Företagare: Ja, det är väl en av dem. Kontakterna oss emellan också.

…

Ja, för våran del så är det viktiga att känna att man har stora kunder som man
inte hade fått annars. För annars, jag skulle ju aldrig gå till BT truckar och göra
jobb åt dom om vi inte hade… (företagare)

Utöver de direkta mervärden som kommer ur ett ökat antal beställningar ger de
personliga relationerna i nätverkssamarbetet också kostnadsminskande effekter.
Förtroende och personliga relationer är värdeskapande genom att de bidrar till
minskade transaktionskostnader:

Företagare 1: Man får en muntlig order, till exempel, så behöver man inte vänta
på att beställningen kommer, utan man kan beställa material för beställningen
kommer så småningom.
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Företagare 2: Vi har rätt så mycket såna relationer med våra kunder.

Företagare 1: Man tjänar några dagar. Man kan ju säga att kunderna litar på oss
också när dom ringer. Dom litar på vad vi kan och dom har oss som bollplank
också.

Också den direkta produktionen kan man få att fungera smidigare om man har
förtroenderelationer till andra företagare i närheten. Det är bättre att ta hjälp av
grannen än att köpa in specialmaskiner och verktyg för en liten sak.

Alla dom här, dom kan ju inte fixa allt. Så då får man hjälpas åt, för kunderna,
som vill ju oftast ha kompletta saker. Jag menar har du en svetsfirma och det
skall svarvas en muff, då är det ju svårt att köpa en svarv för den där jädra
muffen, då är det ju bättre att fråga grannen om han kan svarva till den där. För
att man behöver den där muffen. Men det är ju ingen som springer runt hela
dagarna och tänker på att det där är ett nätverk. (företagare)

Kännedom om vad grannen håller på med kan alltså ses som en resurs. Har man
kontakter och kännedom/förtroende om andra företags kapacitet så kan man ta
på sig mer jobb än man hade kunnat om man enbart hade de egna resurserna att
tillgå. Därmed kan man tacka ja till förfrågningar som man annars hade tackat
nej till. På det viset kommer jobben orten tillgodo, och behöver inte försvinna
någon annanstans.

Det administrativa, samordnande uppdraget som Sparepartner tagit på sig är
också det en värdeskapande faktor. Någon sköter koordineringen på heltid och
därmed blir det möjligt att tacka ja till mer än vad man själv klarar av utan att
behöva drabbas av ett koordineringsansvar.

I det här fallet är det ju dom som ansvarar mot gruppen. Och samtidigt blandar
in fyra-fem företag. Om jag själv skulle blanda in fyra-fem andra, då kan jag
lika gärna skippa det och bara köra dom jobb som går att köra här och sedan
säga nej till resten. Men då blir det ju liksom inte den filosofin och då hjälps
man inte åt, så att säga. Så på det viset är det bra, för ibland får man förfråg-
ningar som är så där att det är en liten del man har själv, så ”då får Anders ta det
på Sparepartner”. Så får han gå runt med det där till dom andra. Så det kommer
ju in jobb från alla, det är ju inte bara han som raggar jobb. (företagare)

Samarbetet i nätverk har inte enbart ekonomiska fördelar. Det fyller också ett
socialt behov, något som för övrigt inte bara gäller för Sparepartner:

Vill du träffa folk så behöver man ju inte göra det i en sån här organisation. (…)
Det finns ju många såna informella nätverk, där är det ju många som fikar
klockan nio på fredag. På fiket. Och det vet ju dom flesta småföretagare, många
ensamjobbare som träffas nio. Det är kanske de enda arbetskompisarna dom
har. (företagare)

Bland företagen i Sparepartner går det att identifiera en rad olika processer och
förhållanden som är värdeskapande. Samordningen av marknadsföringen inne-
bär att företagen når ut till fler kunder mer effektivt. Samordningen av resurser
och kapaciteter innebär att man tillsammans kan erbjuda fler och mer kompletta
produkter, och därmed också att man blir attraktiv för en bredare kundgrupp.
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De sociala relationerna mellan företagarna i nätverket gör att man gör sam-
ordningsvinster – dels genom att transaktionskostnaderna sjunker, och dels ge-
nom att man kan utnyttja varandras kapaciteter på ett flexibelt sätt. Kunskapen
om de andra företagens kompetenser och kapaciteter gör att varje företag snabbt
kan se möjligheter och lösningar på problem som dyker upp. Tillsammans ska-
par delägarföretagen en kollektiv buffertkapacitet som gör att det enskilda före-
taget inte behöver tacka nej till en order på grund av att kapaciteten redan ut-
nyttjas maximalt, utan man kan tillfälligt lägga ut produktionen på andra före-
tag i nätverket. Till detta kan man också lägga de sociala vinsterna med att kunna
ha en personligt präglad dialog med andra företagare, även om de ibland är
konkurrenter.

Dynamik och flexibilitet
Genom att det består av många små, självständiga enheter med olika profil och
olika inriktning klarar Sparepartner av mer olika saker än vad ett motsvarande
stort företag skulle klara av. Att varje enskilt företag har en ganska stor marknad
utanför det organiserade nätverket är en nödvändighet för överlevnaden. Det
kommer inte tillräckligt med jobb via Sparepartner för att fylla hela produk-
tionskapaciteten. Därför förutsätter det organiserade samarbetet att varje enskilt
företag har ett eget nätverk som är större och som svarar för den egentliga majo-
riteten av omsättningen. Konkurrensfördelen gentemot andra orter eller konkur-
renter blir att man kan ta på sig jobb och erbjuda helhetslösningar med en mycket
större flexibilitet än vilket annat stort företag som helst. På så vis blir det mer
jobb till orten.

Det eller de nätverk som i praktiken ingår i det kluster vars kärna kallas Spare-
partner kan vara svårt att få grepp om. Varje nytt företag som räknas in i nätver-
ket bär på ytterligare förgreningar, vilket gör det problematiskt att sätta en defi-
nitiv gräns. Att Sparepartner tar på sig ett nytt jobb kan få konsekvenser för små
leverantörer långt ut i periferin.

Konkret skulle det kunna se ut på följande sätt: Sparepartner får en order och
kollar upp med delägarföretagen vilka bitar vart och ett kan ansvara för. För
någon av delägarna innebär åtagandet att man måste anlita en legotillverkare
som finns utanför nätverket. För legotillverkaren innebär ordern i sin tur att man
måste anlita ett par mindre firmor, eftersom man inte har full kapacitet på egen
hand. På det här viset innebär en order till Sparepartner att det rycks i alla möj-
liga trådar och förgreningar i nätverket ända tills produktionskedjan är kom-
plett. Kan inte den ene så kollar man med den andre och så vidare.

Dynamiken ligger här i förmågan och viljan att lösa konkreta problem genom
att ta hjälp av andra. Varje aktör i nätverket ser vilka svårigheter just han kan
bidra till att lösa, själv eller med hjälp av andra. Den öppna kommunikationen
och viljan att hjälpas åt blir till bränsle i allas strävan att lösa en gemensam
uppgift.
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Yttre hot
Det finns förklaringar till att nätverksmodellen inte tillämpas överallt. Bland de
hinder för nätverkande som omnämnts av intervjupersonerna verkar bruks-
mentaliteten vara det mest betydelsefulla. Ett exempel på hur den kan yttra sig är
när företag hellre ser att arbeten läggs på leverantörer utanför orten än inom
orten. Detta under devisen ”grannen ska inte tjäna pengar”.

Det ser man ju för dom hade mycket kanondetaljer och försvarsmaterial som
dom skulle lägga ut och dom hade en jäkla massa timmar för mycket att lägga
ut. Och då visade Sparepartner sitt intresse där, och då fick vi en förfrågan och
så. Och vi räknade på jobbet, men det fick inte vi, inte. Dom ville ju har priser
som inte var av denna värld. Och då sa vi att kan ni få det där gjort för de där
priserna ni vill ha dom för så ska ni gå dit istället. Så på västkusten hittade dom
något företag. Sedan kom bitarna tillbaka till kontrollen, och det var bara skit
alltihop. Det var fel på allt som kom. Det går inte att göra kvalité för ingenting.
Sedan är det mer detaljer, det var andra grejer som dom skulle lägga ut. Jag har
en kompis härnere som sköter produktionen, inköpen och så. Han försöker hela
tiden att lägga här. Men han får inte för sin chef. ”Är det nödvändigt att vi ska
lägga där”, säger han då. Han ska hellre lägga i Uddevalla eller någon såndär
stans, eller i Småland eller något. ”Det är inte bra att det ligger här, för vi ska
inte tjäna pengar.” Det är ganska otäckt. (företagare)

…

Ett exempel bara på en kolv vi skulle slipa och lämna ner till stan, då frågar ett
företag inifrån Bofors, och då frågar dom oss, och vi var väl några hundra-
lappar billigare på den där, det var jag som räknade på det själv. Ja, då lägger vi
det på produktionsverktyg, sa han, då. ”Är det nödvändigt, det”, sa hans chef.
”Ja, dom är ju billiga”. ”Jaha”, sa han då. Det var liksom inte något roligt att
dom skulle lägga det här. (företagare)

Som direkt hinder verkar emellertid bruksandan vara på väg att försvinna från
Karlskoga.

Företagare: Det är nog mycket förändringarna, att man ser att det går inte att
hålla på så här längre, utan man måste göra något. Sedan försvinner det väl
folk. Dom här äldre försvinner ju.

…

M: Det har skett en förändring alltså?

Företagare: Ja, i och med att Bofors har dragit ner så har det minskat därifrån
och då har man fått söka andra vägar. Ibland har man fått in jobb då som inte
passar 100 procent till en själv, utan då har man tagit hjälp av någon. Och det
har ökat sedan Bofors har dragit ner.

Detta förhållande synliggör behovet av att nätverksdeltagarna besitter en grund-
läggande kompetens att kunna fungera i nätverk. Denna kompetens behöver inte
vara helt och hållet individuell, utan är lika mycket social. Att den är social
bevisas kanske främst genom att den förändras över tid, att den omfattas av
många människor och genom att förändringen påskyndas av andra sociala för-
ändringar. Att något sådant äger rum kan företagarnas erfarenheter vittna om.
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Bofors’ neddragningar har tvingat företagen att tänka om och ändra inriktning
på sin produktion. De stora företagens tendens att skära ner på inköps-
avdelningarna och minska ner antalet underleverantörer är en annan kraft som
verkar i riktning mot mer samarbete mellan småföretag och en utvecklad för-
måga att erbjuda systemlösningar. Dessa förändrade omvärldskrav gör förmå-
gan att fungera i nätverk till en förmåga att överleva. Den som blir kvar i det
gamla tanke- och beteendemönstret slutar i en tillvaro där betingelserna för den
egna existensen tynar bort. I den meningen förvandlas motståndet mot nätverk
och samarbete till ett motstånd mot den egna existensen. Sett i detta perspektiv
framträder människans förmåga att ändra inställning som allt annat än en omöj-
lighet, ty ingenting påverkar människor så påtagligt som dramatiska förändringar
i den sociala tillvaron.

Plats

Stora sociala förändringar på en ort kan förändra invånarnas sinnelag och ortens
prägel. Det av företagarna upplevda företagsklimatet kan förbättras. Inställningen
till att samarbeta med andra företag på orten kan förändras. Förankringen i det
lokala näringslivet kan utvecklas. Dessa förändringar kan i sin tur påverka jord-
månen för nätverk. Denna jordmån är platsbunden: den finns och utvecklas på
en ort.

Att nätverk som Sparepartner utvecklas just i Karlskoga just nu har, enligt
företagarna själva, mycket att göra med andra, djupare förändringar i det geo-
grafiska område där nätverket är beläget. Förutsättningarna för nätverk har bli-
vit gynnsamma i takt med att människor har insett nödvändigheten av att samar-
beta och hitta andra lösningar när ortens stora företag lägger ner.

Det finns med andra ord viktiga rumsliga faktorer som kan vara avgörande
för om nätverk utvecklas på en viss ort och inte på en annan. Vad säger detta om
relationen mellan nätverk och plats? Liksom i de tidigare fallen vill jag hålla fast
vid ståndpunkten att detta inte med nödvändighet gör nätverket platsbundet.
Nätverk kan få näring ur platsbundna förhållanden, men det behöver inte göra
själva nätverket platsbundet. En bil är beroende av platsbundna bensinstationer,
men det gör inte bilen platsbunden. På samma sätt är det med nätverk. Ingenting
i de hittills studerade fallen talar för att nätverket som social entitet med nödvän-
dighet är förankrat i en plats. I den meningen är skillnaden avgörande mellan
sådant som en region eller ett parlament å ena sidan och nätverk å den andra.
Regionen och parlamentet är delvis definierade utifrån rumsliga bestämningar.
Det verkar inte gälla för nätverk.
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Fall 4: Haggårdens såg AB
Ekshärad ligger ca 2 mil nordväst om Hagfors i Värmland. Ett par kilometer
utanför Ekshärad ligger Haggårdens såg vackert beläget på en höjd med utsikt
över en sjö. Tomten är bebyggd med några bostadshus och ungefär lika många
lador/lagerlokaler. Utifrån ser det ut som en konventionell bondgård, men i loka-
lerna finns ingen verksamhet som kan förknippas med lantbruk.

Intervjun äger rum i köket. Köksmiljön visar vilken prägel valet av bransch
kan sätta på privatlivet. Köksluckorna av björk skimrar ikapp med björkparket-
ten. Köksbordets yta pockar på uppmärksamheten med sin vackra björkstruktur
när jag sätter mig på den bastanta köksstolen – som också den är gjord av björk.
Haggårdens såg AB är ett företag som sysslar med björkförädling.

Företagets ägare, Bengt, berättar om bakgrunden till sin verksamhet. Efter
avslutad utbildning började han som lantbrukare. Gården, hans föräldrahem,
köpte han 1972. Perioden därefter arbetade Bengt som skadereglerare åt ett för-
säkringsbolag, samtidigt som han byggde upp jordbruket med jord och skog.
Efterhand utökades verksamheten tills den blev 10-12 gånger så stor som den
var från början. Under en 14-årsperiod kunde Bengt beteckna sig som ”kobon-
de” med 50 mjölkkor.

Parallellt med jordbruket har Bengt arbetat inom flera olika områden: som
oppositionsråd i kommunen, inom LRF på länsförbundsstyrelsen som heltids-
ombudsman för försäkringsfrågor och överhuvudtaget med försäkringsfrågor i
Sverige med inriktning mot skaderegleringar inom lantbruket. Det första steget
mot träindustrin togs 1979, då Bengt började köpa avfall från träindustrier som
han sålde vidare till olika värmeverk. Under den tiden knöt Bengt kontakter med
många olika företag, och fick med det en god insyn i hur de arbetade.

Omkring 1984 hade Bengt släppt jordbruket helt på grund av en tilltagande
allergi. En fortsatt utveckling av verksamheten inom trävaruindustrin blev då en
naturlig väg att gå. Där gällde det att hitta en nisch, och eftersom tall- och gran-
förädlingsindustrin var tämligen mättad i Värmland försökte Bengt hitta alter-
nativa vägar. Till att börja med utvecklades flis- och energiverksamheten genom
att Bengt var med och byggde små värmeverk som gick på just flis. Det hann bli
4–5 sådana anläggningar på skolor, ålderdomshem och mindre fabriker. Sedan
såg han till att förse dessa med bränsle, och sålde värmen per kilowatt. Efter en
tid sålde Bengt av verksamheten till ”en kille i Edsbyn”. Först hälften av aktier-
na, och i ett andra steg den resterande halvan. Verksamheten var vid den här
tiden inriktad mot skogsavverkningar och logistiken kring dessa. När omfatt-
ningen var som störst var Bengt ansvarig för femtio personer som avverkade i
Norge, Sverige, Finland, Tyskland och Danmark. Avverkningen skedde med hjälp
av skördare och skotare. Bengt var själv delaktig i utvecklingen av en ny skörda-
re, Tor, som han senare blev försäljningsansvarig för i en affär med norska staten.
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Under denna tid lärde sig Bengt mycket om trä- och skogsbranschen. Han
berättar att de flesta stolt visade upp sina anläggningar och sina nya maskiner.
Vad Bengt emellertid började fundera på var om de hade något som de inte var
lika stolta över, som de inte ville visa upp. Det visade sig efterhand att företagens
”backstage” utgjordes av råvaruintaget. Bengt berättar om företag som dörr-
fabrikanter i Österrike med 2000 personer anställda i rationella, datorstyrda
linjer, men där råvaruintaget sköts av en handfull personer utrustade med motor-
sågar. I denna observation föddes idén att rikta in sig mot råvaruförädling. Pro-
duktionen skulle bygga på just-in-time-principen, alltså att företagen skulle få
sina bearbetade halvfabrikat levererade när de behövdes. Valet av träslag föll på
björk, framförallt därför att råvaruförädlingen av björk var mycket underut-
vecklad. Kunskapen om hur man torkar björkvirke var i princip obefintlig.

Bengt vände sig 1985 till en tillverkare av björkparkett som hade varit verk-
sam sedan 50-talet. Tillverkningsprocessen hade inte utvecklats alls sedan dess,
utan deras råvaruleverantör, ett sågverk, försåg dem med ett ganska dåligt mate-
rial i otorkade, okantade plankor. När så Bengt erbjöd sig att leverera färdiga
ämnen på pall innebar det en sådan förbättring för produktionen att parkettföre-
taget inte kunde ha kvar sin gamla leverantör.

Där stod alltså sågverket med några tusen kubikmeter björkplank som de inte
visste var de skulle göra av. Efter att ha undersökt olika alternativ kontaktade
sågverket Bengt och undrade om han kunde se någon utväg för dem att bli av
med björken. Vad som hände då, var att Bengt köpte hela lagret, tog hem det till
sin gård, torkade det och styckade upp det i strips och ämnen, och körde varje
kubik tillbaka till deras egen parkettfabrik. Där ser man, säger Bengt, värdet i att
få köpa färdigt material. Och parkettfabriken vet än idag inte om att de fick
tillbaka ett material som de tidigare hade tackat nej till helt och hållet.

Björktorkning är en avancerad process. Vad det gäller är att torka snabbt utan
att materialet förlorar sin karaktäristiska vithet. Av en slump, när Bengt gick
runt inne i torkanläggningen, kom han på ett nytt sätt att torka björk. Istället för
att virket skulle ligga i torken i 8–9 månader kunde Bengt med hjälp av sin nya
teknik sätta materialet i produktion efter bara 14 dagar, med bibehållen färg.
Idag är det nya torksystemet etablerat inom björkförädlingen, men när Bengt
upptäckte tekniken var han ensam om den.

Än idag är det den tekniken som Bengt lever av, men inte genom patent, utan
genom att sprida metoden och underhålla den i torkanläggningar över stora de-
lar av världen. Tekniken går ut på att man ställer in kondensationsaggregat i
torkanläggningarna, och håller en lägre temperatur än vad som varit brukligt
tidigare. När den infördes var det i Ekshärad som torkningen ägde rum, men
idag har Bengt ingen verksamhet alls kvar på orten. Ändå är torkverksamheten
den största grenen bland Bengts alla projekt. Han har byggt torkar i Ryssland,
Baltikum, Kina och på flera andra ställen. I Kanada har han byggt elva projekt.

Martin Lind - 3 Korr 02-08-16, 13.23194



195

Produktionen i Ekshärad upphörde egentligen först omkring 1998. Innan dess
fanns såväl torkar som såglinjer, lamellinjer och kapar. I Ekshärad hade Bengt ett
tiotal personer anställda när verksamheten var som störst i början på 90-talet.
Ämnen levererades till golvindustri, möbelindustri och köksindustri i Norden,
Tyskland, Holland, England och även Italien. Björken köptes från olika ställen i
Värmland, men också av leverantörer på andra ställen. För att säkra tillgången
på råvaror och halvfabrikat ägnade Bengt också en del tid åt att hjälpa leveran-
törerna att öka sin produktion. Genom att få den som hade en såg att också köpa
en tork, mot löftet att Bengt sedan köpte allt virke som producerades, kunde
tillgången på ämnen säkras. Därmed ökade också möjligheterna att hålla löften
om leveranser till kunderna.

Produktionen ökade successivt, men när Bengt hade bestämt sig för att utöka
kapaciteten från att ha kunnat tusåga 1000 kubikmeter i den egna anläggningen
till att i en större fabrik klara av 26–28 tusen kubikmeter, då satte jantelagen in.
Efter att ha investerat tre miljoner i en ny anläggning fick Bengt plötsligt inga
kontrakt på björk i området. Han uttrycker det som att företagarna på orten
tyckte att han växte för snabbt, och att de strypte tillgången för att hindra ut-
vecklingstakten.

Detta innebar att Bengt fick börja leta efter andra leverantörer. Förvissad om
att Finland är känt för sin fina björk begav sig Bengt dit för att försöka hitta en
leverantör. Då visade det sig att det visserligen fanns en del björk, men att det
mesta och det finaste kom ifrån Ryssland. Genom bekanta i Norge, som hade
kontakter in i Ryssland fick så Bengt till slut kontakt med generaldirektören för
Gorkij Railway. Det blev en lyckosam kontakt, eftersom den här personen var
intresserad av att investera i småindustri längsmed järnvägen för att säkra beho-
vet av sin egen verksamhet. Problemet blev bara att Bengt inte själv fick välja
området där björken skulle hämtas. Det blev ett område i närheten av Uralber-
gen som hade en björkstam av ganska dålig kvalité. Bengt tog erbjudandet och
skrev kontrakt på tre år om en viss volym. Han körde dit sin såglinje på tre
långtradarlass och satte igång.

Björkmaterialet höll verkligen dålig kvalité, och mycket fick sorteras bort. Det
som blev kvar kunde inte användas till möbler och sådant som Bengt egentligen
skulle leverera till. Därför såg man till att klara av åtagandet så fort som möjligt.
På 11 månader hade Bengt fyllt kvoten och behövde därmed inte ha något mer
med den björkleverantören att göra.

Bengt löste problemet med den dåliga björken bland annat genom att leverera
till en fabrik som tillverkar stoppade möbler i England och till ett danskt företag
som tillverkar containergolv. Virket kördes från Ryssland direkt till Danmark,
och behövde inte passera Haggården på vägen. Genom den misslyckade affären
breddades också marknaden och kontaktnätet växte ytterligare. I processen blev
Bengt dessutom delägare i den danska containerfabriken.
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Kontakten in i Gorkij Railway fungerade som en ingång i Ryssland. Successivt
har Bengt sedan rört sig mot områden med bättre björkbestånd. I Ryssland finns
idag flera sågverk och stora torkar med hög kapacitet. Bengt har också varit med
i byggandet av sönderdelningssystem och limfogslinjer. En del av produkterna,
japanbjälken, körs via transsibiriska järnvägen till Vladivostok och sedan till
Japan.

Idag handlar det mesta av arbetet om koordinering. Under intervjun ringde
telefonen ständigt, och de flesta samtalen fördes på engelska. En hel del kommu-
nikation alltså, men också resor och arbete med att bygga anläggningar och att
se till att de fungerar. Ofta är Bengt inblandad i flera produktionsled, framförallt
under uppstartsfasen. Han ser till att sågen eller torken kommer på plats och att
den fungerar. Sedan köper han upp det som produceras, eller ser i alla fall till att
någon köper upp det. Många av de uppstartade verksamheterna säljs och lämnas
över till andra.

Hela tiden kommer det nya kontakter, alltmedan äldre eller ointresserade fal-
ler ifrån. På så vis går nätverket ständigt igenom successiva förändringar. De nya
kontakterna kommer till på lite olika sätt. Dels genom befintliga kontakter, men
också mer direkt på mässor och genom att Bengt tar kontakt med möjliga intres-
senter. Annars är det telefonkatalog eller företagsregister som gäller. Eller att ta
bilen till området man är intresserad av och knyta kontakterna direkt.

Nätverket i detta exempel ryms inte inom det som kallas Haggårdens såg AB,
utan finns utanför studieobjektet. I de tidigare exemplen avgränsas det studerade
nätverket genom en viss organisation eller ett företag. Därför blev det också i
dessa fall möjligt att studera nätverket som helhet. I det här fallet är studieobjek-
tet en del i ett större nätverk, och nätverket måste därför studeras utifrån studie-
objektets (tillika nätverksobjektets) perspektiv.

Bindningar

Den viktigaste bindningstypen för de nätverk som Haggårdens såg ingår i är
onekligen den personliga. Det är personkemin som avgör om en nyvunnen be-
kantskap leder vidare eller inte.

(B) Jag lärde mig att jag skulle ha mitt visitkort i bröstfickan när jag åkte till
Japan och jag skulle ta det så här [med bägge händerna] och ge honom. Det var
viktigt och så skulle vi bocka…

(B) Så att jag sa till en japan som, han förstod att jag kunde min sak med mate-
rial. Han visste vad han ville ha, och så skulle vi göra upp, och så hade jag inga
visitkort i bröstfickan, jag hade dem i bakfickan. Så då frågade jag honom om
jag nu tar ett visitkort nära min röv, ’arse’, och ger dig med en hand, om du tar
illa upp? För jag tänkte att nu ska jag prova, för jag tyckte att vi hade så bra
dialog. Och han sa precis som jag väntade mig till 99,999 procent att för honom
hade det ingen betydelse. För att vi hade ju funnit varandra i någonting som var
viktigare än japansk tradition eller att se hur en fånig svensk försöker likna en
japan. Så han tog mitt kort och mer eller mindre kysste det och sa att vi har
funnit varandra.
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Bindningarnas personliga karaktär och personlighetens betydelse för möjlighe-
ten att utveckla bindningar är alltigenom märkbar i Bengts beskrivning av sitt
nätverk. Fungerar inte personkemin blir det inga affärer. Men om personkemin
fungerar överbryggar den personliga bindningen såväl kulturella som geogra-
fiska avstånd. Bengt och japanen fann varandra. En personlig relation uppstod.
Därmed lades också grunden för ett affärssamarbete på nätverkandets villkor.

Vari består denna personliga relation? Bengt jämför med den opersonliga eller
kvasipersonliga relation som präglar kontakten med säljare i större bolag. Sam-
talet präglas då av fina fraser, men de är inte säljarens egna ord som kommer ur
hans eller hennes mun och det märks.

(B) Jag kan ju säga som så, de som nu sitter som utbildare på försäljningsbolag
eller på ett säljarföretag som säljer försäkringar eller annonser, så kan jag ju
direkt höra, då, ”Hejsan Bengt”, du hör ju direkt vilken skola dom har gått i.
Och de personerna, de köper jag aldrig någonting utav för dom kommer aldrig
med något, dom blir aldrig personliga med mig. För att dom.. har bara lärt sig
att jag är bara en … en utav tusen som de måste ringa till, som dom bara prickar
av. Dom kanske kunde sälja till mig också om dom gav sig tid att lyssna, om
första tio sekundrarna vore lite annorlunda, mer deras personliga, istället för att
i princip, när du hör han svarar är det i princip att …. Då får vi en relation som
inte är … som är krystad.

Frånvaron av personliga relationer kan med andra ord utgöra ett hinder för sam-
arbete. Hur stort är då detta hinder? Hur viktiga är de personliga relationerna?
Är de viktigare än produktionskedjan? Bengt ger ett otvetydigt svar på frågan.

(B) … förutsättningen för ett samarbete är ju att det finns personer inblandade
som kan samarbeta.

(M) och det är så viktigt att man kan kalla det för en förutsättning?

(B) Ja, det tycker jag. Bryter du den kedjan så blir det alltså ingenting. Och det
beror kanske inte på att det inte finns en maskin där. Det kanske finns världens
bästa maskin men det finns alltså ingen förutsättning för att bygga, att den per-
sonen kan vara en bit utav det hela. Ja, då får du göra ett knä där och hämta den
tjänsten kanske inte i den raka linjen bara för att den personen inte passar in i
nätverket. Personkemin är ju egentligen det viktigaste.

I Bengts nätverk är de personliga relationerna överordnade allt annat. De bygger
broar över kulturer och geografiska avstånd. De bildar kittet i produktionskedjorna.
Utan dessa blir det inga affärer. I och genom dessa kanaliseras samarbetet.

Personliga bindningar möjliggör samarbete. Bengt gör affärer med verksam-
heter i Kina och Mongoliet. Nyckeln till samarbetet är att inte fråga om lov, inte
försöka förankra för högt upp i hierarkin. Så länge utbytet praktiseras på de
personliga relationernas nivå fungerar det. Även i detta fall handlar det om per-
sonliga relationer mellan Bengt och hans motsvarighet i Asien. Ett av alla de
telefonsamtal som varvades med intervjun kom från Kina och handlade om funk-
tionen hos fläktarna till en virkestork. Ett annat handlade om storleken och leve-
ranstiden på en försändelse från Ryssland. Hela tiden rörde sig kommunikatio-
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nen på en konkret, verksamhetsnära nivå, och hela tiden var den personligt präg-
lad. ”Yes, I sit here and eat spaghetti… No, not noodles, spaghetti”.

Formella bindningar är inte längre ett alternativ för Bengt. Ett sådant system
är inte kompatibelt med nätverkets sätt att fungera. Grunden för samarbetet är
inte formella relationer, utan ”gentlemen’s agreement”, alltså personliga relatio-
ner och förtroende.

Objekt

Är det Haggårdens såg AB som ingår i nätverket, eller är det Bengt Jonasson? Är
det företaget som är objekt eller är det personen? Om det är personen – är det då
företagare Jonasson eller familjefader Jonasson som interagerar med de andra
personerna i nätverket? Eller om det är företaget – är det företaget som ett steg i
en produktionskedja eller företaget som buffertkapacitet som bildar grunden?

Bengts beskrivning av hur det går till att knyta nya kontakter i nätverket sva-
rar delvis på dessa frågor:

(B) Jag kan inte säga att jag ska göra så eller så när jag går till ett möte. Jag är
aldrig förberedd med långa haranger och olika saker. Jag har alltså mina
kompendier som avser till exempel tork, det kan avse björk och så vidare, men
jag har alltså aldrig knutit ihop det i en linje innan jag går in någonstans. Jag går
in med blanka ark, alltid. Och ur det så försöker jag att se hur jag ska gå fram.

Bengt går in i diskussionen med en förutsättningslös inställning. Attityden är
öppen. Möjligheterna och förväntningarna finns inte före mötet, de växer fram
under mötet, i takt med att Bengt ser nya möjligheter tillsammans med dem han
diskuterar med. Om diskussionspartnern inte erbjuder några möjligheter eller
kanske inte ens är öppen för diskussion så tar det stopp, och Bengt får vända sig
till någon annan. I detta tidiga, sökande stadium spelar personligheten en stor
och viktig roll för möjligheterna att knyta kontakter. Först och främst gäller det
att hitta en kontakt som går att prata med.

Nästa steg blir mer jordnära. Kan den nya kontakten erbjuda några möjlighe-
ter? I detta steg byter objektet skepnad. Grunden har lagts för en personlig rela-
tion att utvecklas, men vilka resurser och kapaciteter har personen tillgång till?
Nätverk mellan företagare byggs inte enbart av personer, utan personerna måste
ha tillgång till kapaciteter, möjligheter, som kan bilda byggstenar i en konkret
praktik. I det här fallet rör det sig oftast om fabriker som kan bilda länkar i olika
produktionskedjor.

Objekten i Bengts nätverk har med andra ord två sidor. Dels är de personer till
vilka Bengt har utvecklat personliga relationer. Men de bör också vara knutna
till kapaciteter och praktiker som kan kombineras ihop med andra kapaciteter
och praktiker i nätverket, och därmed bilda förutsättningar för värdeskapande.
Personerna koordinerar praktiken. De utgör praktikens gränssnitt.
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Struktur

I Bengts nätverk finns i huvudsak två slags relationer och två slags objekt. I dessa
ligger också grunden för två olika slags strukturer, och därmed två olika slags
nätverk: ett kontaktnätverk och ett produktionsnätverk. Dessa båda nätverk står
i en bestämd relation till varandra. De behöver inte se likadana ut. Produktions-
kedjorna måste inte vara sammanlänkade med personliga relationer som går via
Bengt. En kontakt som kan tillhandahålla limfogsskivor kanske får sitt material
från en kontakt som inte Bengt har någon relation till. Och Bengt kan förmedla
material till en möbelfabrik vars kunder inte heller har någon kontakt med Bengt.
En produktionskedja kan löpa genom flera olika kontaktnätverk, och ett
kontaktnätverk behöver inte manifesteras i en produktionskedja.

Jag skall nu låta ett exempel visa hur relationen kan se ut mellan personliga
relationer och produktionskedjor. Exemplet är ett projekt som Bengt fungerar
som koordinator för. Slutprodukten är ett matbord av furu som finns i IKEA:s
sortiment under namnet HUSAR. Figuren nedan föreställer de olika kontakter
som är inblandade i projektet. Linjerna symboliserar relationerna mellan verk-
samhetsrepresentanterna. I rutorna har jag angett var kontakten finns med ett
ortsnamn eller liknande. Under ortsnamnet finns angivet vilken slags verksam-
het kontakten ansvarar för. Av figuren framgår att Bengt är spindeln i nätet. Det
är han som sköter affärsmässiga kontakter, beställningar, fraktfrågor och faktu-
rering. All verbal kommunikation går via Bengt.

figur 22: Personliga relationer i den del av Bengts nätverk som tillverkar matbord
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Bordsskivan tillverkas i en limfogsfabrik i Cerepovec. Råmaterialet kommer från
lokala sågverk, till största delen (ca 70%) från ett som Bengt äger. De färdiga
skivorna skickas direkt till Visby för slutmontering. I en fabrik i västra Sibirien
tillverkas iläggsskivor och andra tillbehör till bordet. Också dessa skickas till
Visby. Bordsbenen tillverkas i Litauen, där man utför fräs- och borrarbeten.
Lackeringen sker på annan plats. Råvarorna till bordsbenen kommer från såg-
verk i Petrozavodsk och Cerepovec. Pluggarna, som är av björk, kommer från
Riga. Under bordsskivan sitter en sarg som tillverkas i Ekshärad av furu från
Norrland. Även bordsben och sarg skickas från sina tillverkningsställen direkt
till slutmonteringen i Visby. Vid slutmonteringen används också skruv, metall-
detaljer och emballage. Dessa köps in från egna underleverantörer som inte Bengt
har någon kontakt med. När bordet är packat och klart skickas det från Visby
till IKEA.

Via kontaktnätet samordnar Bengt nästan alla flöden som går genom nätver-
ket. Dessa flöden följer ett annat mönster än strukturen för kontakterna. Nedan
följer en illustration av produktionskedjemönstret i nätverket. Nätverksobjekten
är desamma som ovan. Jag har ändrat placeringen och beskrivningen av objek-
ten för att det skall bli lättare att följa produktionskedjorna. Ortsnamnen finns
kvar, men istället för verksamhet har jag angett vilken produkt som tillverkas.

figur 23: Produktionskedjor i den del av Bengts nätverk som tillverkar matbord

I kontaktnätverket har Bengt den centrala positionen, men i produktionskedje-
nätverket leder alla pilar till sammansättningsfabriken i Visby. Material och kom-
ponenter följer inte nödvändigtvis samma strömmar som den interna kom-
munikationen eller de personliga relationerna i nätverket. Ändå är de båda
strukturerna intimt förknippade med varandra. Utan det personliga nätverket
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skulle inte koordineringen av aktiviteterna i produktionskedjenätverket vara
möjlig.

Det här exemplet visar ett projekt. Utöver detta koordinerar Bengt ytterligare
fem projekt av samma karaktär. Till detta kommer en rad mindre åtaganden som
mera handlar om att sälja komponenter och element, inte hela produkter. Bilden
ovan föreställer bara en del av de nätverk som Haggårdens såg ingår i.

Emergenta egenskaper

Värdeskapande
En av ladorna på Haggården var full med björkvirke när jag var där på besök.
För Bengt utgjorde detta lager en säkerhet. I en av produktionskedjorna som Bengt
koordinerade ingick nämligen en ny björkmaterialleverantör som Bengt var lite
osäker på. Lagret på Haggården fungerade då som reserv om denna leverantör
inte skulle lyckas hålla sitt leveranslöfte. På det viset behövde inte en leverantörs-
miss störa hela produktionskedjan, utan den eventuellt uteblivna leveransen
kunde i så fall ersättas med virke från Haggården.

Detta är ett exempel på en transaktionskostnad. Om man inte kan lita på en
leverantör till hundra procent får man kosta på säkerhetsanordningar. Annars
riskerar andras leveransmissar att överföras till egna leveransmissar. Och en fö-
retagare som gör det till en vana att inte hålla leveranslöften riskerar med tiden
att bli helt utan kunder.

Transaktionskostnaden beror i det här fallet på en osäkerhet i relationen till
en av underleverantörerna. Frånvaron av tillit leder till högre transaktionskost-
nader. Närvaron av tillit, som är normalfallet i Bengts nätverk, leder till lägre
transaktionskostnader. De personliga relationerna kan på det här sättet bidra till
värdeskapande. Kan man lita på vad en kontakt i nätverket lovar behöver man
inte rigga upp reservanordningar.

Nu finns det förvisso gott om exempel där leveranser fungerar utan tillit och
personliga relationer. Särskilt stora företag har väl utarbetade rutiner för sådant
som beställningar, avrop, fakturering och liknande. Förtroende och personliga
relationer är inte en förutsättning för att leveranser skall fungera, men det är en
faktor som gör transaktionen mindre kostnadskrävande (Jarillo 1993).
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En annan variant av ekonomiskt värdeskapande kan hänföras till den inbyggda
flexibiliteten i sättet på vilket produktionskedjorna organiseras. Flexibiliteten
kan förklaras av flera olika faktorer:

– Koordineringen är en koordinering av organisatoriskt åtskilda enheter i sam-
arbete. Tillsammans utvecklar enheterna en kapacitet som förmår konkur-
rera med stora koncerner, och som samtidigt bibehåller det lilla företagets
småskalighet och anpassningsförmåga.

– Varje enhet besitter en viss autonomi och kapacitet till anpassning. De är inte
uppbundna i fasta produktionslinjer som i en fabrik, utan samma enhet kan
bilda länk i olika produktionskedjor samtidigt.

– Kommunikationen i nätverket kanaliseras via kontinuerligt reproducerade
personliga relationer. Karaktären hos dessa relationer – det att de är person-
liga – fungerar som ett smörjmedel.

Sättet att samordna de produktiva kapaciteterna ger upphov till en flexibel kapa-
citet på nätverksnivån. Flexibiliteten blir i detta avseende en emergent egenskap,
och denna egenskap utgör i sin tur en förutsättning för värdeskapande som
emergent egenskap. Flexibiliteten leder till att man kan producera varor effekti-
vare och billigare, samtidigt som den ger nätverket en förmåga att snabbt an-
passa sig efter nya krav från marknaden. Den gör det också möjligt att snabbt
och smidigt lösa problem som uppstår i produktionen, till exempel när björken
inte visar sig hålla förväntad kvalitet, och hur man då hittar ett annat sätt att
använda den på.

De personliga relationerna skapar också icke-ekonomiska värden. Det blir
både lättare och svårare att vara människa i ett system som präglas av personliga
relationer. Men även om det blir svårt ibland, så är det i alla fall svårt på ett
mänskligt sätt.

(M) så att livskvalitén skulle kunna bli bättre om fler jobbade som du jobbar?

(B) Ja, det är klart att jag tycker det själv. Men var och en måste ju få göra som
dom vill. Men jag skulle aldrig kunna komma in så att säga, jag skulle aldrig
kunna leva i ett sånt system. Och sen dom andra … det är klart att jag skulle
tycka det vore fint om folk så att säga vore lite mer personliga. Även om det
kanske skulle bli en svårare vardag att vara så personlig. Det kan ju så att säga
se ut på olika vis.

Vad det handlar om är olika system. Ett system baserat på personliga relationer
kontra ett system baserat på formella, opersonliga relationer. I valet mellan dessa
system väljer Bengt de personliga relationerna, även om han erkänner att de kan
göra vardagen svårare i många avseenden.
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Diffusion
Det mest entydiga exemplet på diffusion inom de produktionsnätverk som Hag-
gårdens såg ingår i, är Bengts egen strävan att sprida sina innovationer i pro-
duktionskedjorna. Genom att han själv bygger och sätter igång torkar, sågar
eller förädlingslinjer världen över, medverkar han också till spridningen av dessa
tekniker.

(B) jo, men det är ju speciellt i Sverige. Men jag säger i stort sett som vi har i
Sverige. Och norrmännen måste jag säga är ännu jävligare. Går du in i ett kon-
tor, och det inte är någon där, och om du går ut i produktionen så blir du ju för
fan utslängd.

(M) Det är hemligt?

(B) Ja, det är så hemligt även om de inte har ett jävla dugg där så… så tycker
dom att det är så väldigt betydelsefullt. Dom frågar mig till exempel varför lär
du alla, varför tar du inte patent? Jag säger jag kan ju inte ta patent på ingen-
ting. ”Varför lär du alla att torka björk för?”  Ja, va fan ska inte jag leverera och
lära dom och ta betalt? För dom lär sig i alla fall från något annat håll. Dom
väntar ju inte. Men då har ju inte jag fått vara med. Allting är ju en utveckling.
Sedan är det väl så att om jag lär dom en bit så kan jag vara den här biten före
varje år i alla fall. Jag utvecklar mig jag också. Jag kanske utvecklar mig mer när
jag delger mina erfarenheter, för jag är ju ingen guru på något vis, jag kan ju så
att säga i nästa steg fått med mig någonting som så att säga kommit ifrån si-
dorna så här som kommit in när jag tänker på någonting som åker.. Aha, tänker
jag, det där kan jag använda, och så blir min glappa lite större igen, på toppen
där.

Spridningen bidrar sedan, i sin tur, till värdeskapande genom att tillämpningen
av den nya tekniken skapar efterfrågan och marknader. Genom att det är ny
teknik som tillämpas kommer produktiviteten att bli högre än i konkurrerande
verksamheter som använder gammal teknik.

En speciell egenhet hos diffusionsmekanismen i nätverk är att den inte enbart
bidrar till spridning, utan också till innovation. När en teknik sprids, sprids ock-
så erfarenheten av tekniken. Den tillämpas på bred front, av många. Om tekni-
kens upphovsman, Bengt i det här fallet, har bra kontakt med alla som tillämpar
tekniken skapas också förutsättningar för teknikutveckling. Kontaktnätet blir en
källa för feedback, både av erfarenheter av tekniken tillämpad i olika samman-
hang och av idéer om hur tekniken kan utvecklas. Närheten till praktiken, de
etablerade kommunikationsvägarna, överträffar till och med det glapp som kan
finnas inom större företag mellan konstruktionsavdelning och fabriksgolv.65

Haggårdens såg och plats
Nätverket som Haggårdens såg ingår i ligger inte i närheten av Haggården. I
själva verket framstår plats och avstånd som tämligen aparta för nätverkandets
villkor. Nätverkets objekt sträcker sig över hela norra halvklotet. Någon spatial
densitet finns inte, nätverksobjekten är inte koncentrerade till en viss plats. Be-
greppet distrikt är för detta exempel fullständigt ovidkommande. Den enda ab-
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straktionen som verkar ha betydelse för nätverkets sammanhållning är de per-
sonliga relationerna. Dessa relationer underhålls framförallt via telefon, men
också via fax och e-post. Personerna i nätverket träffas också med jämna mellan-
rum, men det blir inte på vardagsbasis som i industriella distrikt. Face-to-face-
interaktionen äger rum när Bengt är ute och reser eller när personerna i nät-
verket besöker Bengt.

En representant från japanska Mitsui, en koncern med en omsättning större
än Sveriges BNP, säger om Bengts köksbord att det historiskt sett måste vara en
av de mest betydelsefulla affärsplatserna i Sverige. Det nordiska huvudkontoret
för Mitsui ligger i centrala Stockholm, men representanten betraktar ändå Eks-
härad, halvt på skämt, som Sveriges verkliga centrum.

Ryska företagare kommer till Haggården för att knyta nya kontakter in i Ryss-
land. Också hos dessa betraktas Bengts köksbord som det stora centret för af-
färsmöjligheter, i synnerhet in i Ryssland. Det visar sig nämligen att Bengt har
fler kontakter med ryska affärsmän än de själva har.

Sammantaget visar detta exempel på ett mycket tydligt sätt att relationen mel-
lan nätverk och plats inte är nödvändig, utan tillfällig. Spatial närhet mellan
nätverksobjekt är inte ett nödvändigt villkor för nätverkande. Exemplet Haggår-
dens såg visar att nätverk kan fungera utan regioner och att nätverk inte med
nödvändighet är platsbundna.

Slutsatser
Finns det nu något i detta exempel som kan säga vad nätverk är och hur de
fungerar? När Bengt får frågan vad han gör när han ”nätar” vill han först inte
riktigt ta i den.

(M) När du säger att du nätar – vad räknar du in i det begreppet? När man
nätar, vad gör man då?

(B) Ja, det är egentligen inte jag som har … för att det är folk som har sagt till
mig att jag nätar. Dom har sagt till mig att… det är horisontellt och vertikalt,
va.. och så vidare. Och jag sa det på ett seminarium på Dalarnas Högskola, så
började de prata om nätverk och så vidare, och dom sa ”när började du med
nätverk?”. Jag sa va fan, jag vet inte.. vad är nätverk? Det här har jag gjort
sedan jag började för snart 20 år sedan. När jag började med det här med flisen
så var det ju att ta kontakter, då och knyta ihop ett system. ”Ja, men det är ändå
inom branschen”, jag kommer inte ihåg om det var vertikalt eller om det var
horisontalt. Jag sa du får kalla det här för vad du vill.

[Telefonen ringer]

… ja, nu blev jag avbruten. Jo, vertikalt eller horisontalt… Jag har egentligen
ingen definition. Jag ser alltså vägar att komma fram. Sedan vet inte jag, jag har
inte läst någon.. marknadsföring eller …

Vad man kallar sättet att samarbeta är med andra ord av underordnad betydelse.
Det viktiga är hur det fungerar, och framförallt att det fungerar. Kanske är det så
att nätverk fungerar bäst när ingen är medveten om att de finns. Att samarbets-
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formen riskerar att bli förstörd om alltför många börjar reflektera kring den?
Om nätverk i huvudsak är informella riskerar i så fall varje försök att begreppslig-
göra dem att göra dem formella, och därmed urholkas den informella grunden.

Å andra sidan, och vid en närmare betraktelse, uppfattar jag det som att nät-
verkets aktörer ofta har en ganska klar och genomtänkt bild av vad de håller på
med. Vad de möjligen inte har är begreppen och/eller den vetenskapliga termino-
login. Mitt intryck är dock att många vet mycket väl vad det handlar om när
nätverk kommer på tal. Bengt förklarar vad han gör när han nätar:

(B) Och det är ett nätande, tycker jag, att jag ser den industrin där jag tar kon-
takt med ett företag i Moskva och frågar om jag kan få arrendera en industri i
Cerepovec som ligger då i närheten av en produktion som jag har, och som jag
vet att jag har. Jag kan be den mannen så att säga börja näta ut vad finns det för
möjligheter att få in råvaran, vad finns det för möjligheter att få torka om vi inte
har kapacitet själv, har vi utrymmen för att sätta upp någon mer tork. Kan jag
så att säga trygga produktionen på så sätt att jag frågar en dansk, en tysk och en
engelsman om dom så att säga kan tänka sig att köpa dom här i limmade for-
mer, kan jag så att säga lägga huvuddelen på containergolv till Kina och Japan-
bjälke i Japan, det tycker jag är ett nätande. Det är för mig att bygga upp ett
nätverk.

[paus]

Då kan det kännas ända upp i Arhangelsk. Eller om jag drar i den tråden så
känns det någon annanstans. Och alla som är ute efter den linjen så blir dom
berörda av att jag drar och kallar på uppmärksamheten.

(M) När du knyter kontakter ute så här – är det ofta så att de är med på noterna,
eller stöter du på motstånd? Finns det vägar som det absolut inte går att komma
fram på?

(B) Ja, det är klart att.. det är ingen väg som är rak. Det är som när du bygger en
väg så måste du.. är du stark så går du rakt igenom ett berg, är du inte stark så
är den lättaste vägen att gå runtomkring. Har du vilja så tar du bort berget eller
också så bygger du över eller också så tar du dig rakt igenom. Du kan ju köra
över personer. Vissa personer kan du inte köra över och vissa system är för
tunga för att köra över och är jag för liten får jag så att säga tråckla mig fram.

Vad nätverket är och hur det fungerar är i det här fallet intimt förknippat med
Bengts sätt att vara och fungera. Detta beror till viss del på att fallet undersöks
utifrån ett egocentriskt perspektiv, alltså utifrån Bengts horisont. Men det beror
lika mycket på att de personliga relationerna faktiskt spelar en central roll för
nätverket. Själva villkoren för nätandet byggs i det här fallet upp på personliga
relationer. Och drivande för utvecklingen av dessa relationer är till syvende og
sidst personerna. Om nu Bengt har en förmåga att etablera och utveckla sådana
bindningar blir det också naturligt att det bildas ett nätverk omkring honom.
Sedan ger nätverket i sin tur skjuts och legitimitet åt en fortsatt utveckling i
samma riktning.

Även i detta exempel framstår nätverket som en emergent struktur med egna
egenskaper och ett eget sätt att fungera. Flera av egenskaperna som återfinns i de
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tidigare fallbeskrivningarna återkommer också här, men i lite andra former och
på ett lite annorlunda sätt. Vad detta exempel tydligt visar, som inte framkom-
mer lika tydligt i de andra exemplen, är att relationen mellan nätverk och plats
inte är nödvändig. Det visar också att nätverkandets villkor och förutsättningar
är interkulturella.
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Slutsatser
Uppgiften för detta kapitel var att utifrån fyra konkreta fall svara på frågorna
”vad är nätverk?” och ”hur fungerar nätverk?” I det följande skall jag dra sam-
man slutsatserna från fallstudierna i en mer sammanvägd beskrivning. Vilka slut-
satser kan man dra om nätverk utifrån fyra fallstudier av nätverk mellan före-
tagare?

Bindningar

I fallbeskrivningarna finns exempel på flera olika slag av bindningar. Men vilken
betydelse har bindningstypen för nätverket? Hur ser relationen ut mellan nät-
verket och bindningstypen? I det följande skall jag dra några slutsatser om olika
bindningstyper.

Produktionskedjor
Produktionskedjor i nätverk har en alldeles särskild karaktär i jämförelse med
produktionskedjor som löper genom stora företag eller koncerner. Den största
skillnaden rör beständigheten och flexibiliteten i kedjorna. I stora fabriker kan
det vara en stor sak att göra förändringar i produktionskedjorna, medan de i
nätverk av ovan exemplifierade slag är av tillfällig karaktär och möjliga att an-
passa och förändra. Produktionskedjor i nätverk är tillfälliga. De bildas, upp-
löses och ombildas beroende på vad som skall produceras.

Flexibiliteten möjliggörs genom att produktionskedjans delar är självständiga
och anpassningsbara enheter som för varje beställning erbjuder en förmåga att
tillsammans med andra enheter bilda fungerande helheter.66 För Sparepartners
del har detta blivit det viktigaste försäljningsargumentet. Det formaliserade Spare-
partner visar upp en bredd och anpassningsförmåga som, åtminstone enligt före-
tagarna själva, inte har någon motsvarighet ens i mycket stora företag. Det ger
de nätverkande företagen en komparativ fördel. Som fenomen betraktat stäm-
mer denna produktionsstruktur mycket väl överens med Piore och Sabels flexibla
specialisering och de värdeskapande fördelar som detta sätt att producera för
med sig.

Inom T-verkarna tillämpas denna princip i mindre skala, sporadiskt och en-
dast mellan ett fåtal av medlemsföretagen. Det mesta av nätverkssamarbetet hand-
lar för de flesta medlemmarna i T-verkarna om andra saker än att samarbeta i
produktionskedjor. Samarbetet handlar för det mesta om att man lånar verktyg
av varandra, köper halvfabrikat billigare och lägger ut mindre arbeten på kolle-
gor i nätverket.

Hyttornas Rike samlar tjänsteproducerande företag inom samma bransch.
Samtliga befinner sig så att säga på samma stadium i produktionsprocessen, och
kan av den anledningen inte bilda produktionskedjor. Däremot förekommer det
ofta att anläggningarna anlitar andra företag i sin omgivning i syfte att komplet-
tera det egna aktivitetsutbudet. I den meningen blir de andra företagen delprodu-
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center till en mer abstrakt vara: hela konferensupplevelsen. På sätt och vis liknar
detta förhållande principen för produktionskedjor. Varje ytterligare aktivitet som
kan erbjudas ökar värdet på det man har att erbjuda. De adderar i alla fall en
ytterligare potential till helheten. Till skillnad från produktionskedjorna inom
verkstadsbranschen eller trävaruförädlingen har inte de olika tjänsterna inom
konferenskonceptet en naturlig successionsordning. De följer inte naturligt på
varandra på samma sätt som delmomenten i björkförädlingen eller verktygstill-
verkningen. Skillnaden är mycket lik den skillnad i arbetsdelningsprinciper som
Marx fångar med begreppen social och detaljerad arbetsdelning. I Hyttornas
Rike producerar varje enhet en färdig vara. Dessa kan men måste inte kombine-
ras ihop till större helheter. För de övriga exemplen är uppdelningen mer detalje-
rad. Den som är specialiserad på svetsarbeten eller gummidetaljer blir på ett helt
annat sätt beroende av andra företag som befinner sig på andra stadier i produk-
tionsprocessen.

Haggårdens såg, däremot, ägnar sig i princip uteslutande åt att synkronisera
produktionskedjor. Nätverken som Bengt ingår i är baserade på en omfattande
internationell bank av personliga kontakter. Dessa personer förfogar över verk-
samheter som kan pusslas ihop i produktionskedjorna, från råvaruleverantörer
via torkar till sågar, förädlingslinjer och slutligen ut till golv- eller möbeltillver-
karen.

Av exemplen att döma har nätverksformen positiva effekter på hur produk-
tionskedjor ordnas. Däremot verkar inte samarbetet i produktionskedjor vara en
nödvändig ingrediens i det som kallas nätverk. De värdeskapande effekterna kan
lika gärna skapas i nätverk av företag som befinner sig på samma stadium i
produktionsprocessen. Detta genom att man samarbetar på andra sätt: delar med
sig av erfarenheter (diffusion), delar på jobb genom att den som har för mycket
att göra lägger ut på dem som har kapacitet över, lånar verktyg eller arbetskraft
av varandra eller samordnar marknadsföring och inköp.

Nätverk ger positiv effekt på produktionskedjornas värdeskapande kapacitet,
men produktionskedjor är inte en nödvändig ingrediens i nätverk. Nätverk som
social entitet har egenskapen att kunna skapa och koordinera produktionsked-
jor som präglas av effektivitet, flexibilitet och innovationskraft.

Personliga relationer och materiella förutsättningar
Personliga relationer är däremot en förutsättning för att nätverken skall vara
möjliga. Finns det ingen grund med personliga relationer baserade på förtroende
blir det inget nätverkssamarbete. Den sociala samvaron fyller en funktion i sig
men för aktörerna är det viktigt att nätverket också paras samman med en eko-
nomisk eller teknologisk bas. Denna kan bestå av produktionskedjor eller på
något sätt ha att göra med potentiella samordningsvinster inom produktionen.

Ett nätverk av företag med olika produktionsinriktning kan ha ett sådant
materiellt samarbete genom att företagen tillsammans har kapacitet att samman-
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ställa mer färdiga produkter än vad varje enskilt företag i nätverket har kapacitet
till. En annan variant är när företag med liknande produktionsinriktning nätver-
kar och därmed skapar en slags produktivitetsbuffert. Det går kort uttryckt ut på
att om ett företag får en beställning som det inte klarar av just då, så läggs arbe-
tet ut på något av de andra företagen i nätverket som inte har lika hög produk-
tion för tillfället. Därigenom slipper företaget som får beställningen säga nej till
kunden samtidigt som företaget som får jobbet kan utnyttja en större del av sin
produktionspotential. Den konkreta vinsten handlar om att jobbet, kunden eller
ordern stannar inom nätverket.

Dessa båda sidor av nätverkandet berikar hela tiden varandra. Med fördjupa-
de personliga bindningar skapas förtroenderelationer som inom den ekonomisk-
tekniska sfären leder till effektivare resursutnyttjande (samutnyttjande av ma-
skinpark och verktyg) och minskade transaktionskostnader. Med en ökad grad
av interaktion och anpassning skapas behov av dialog och kunskapsutbyte, vil-
ket i sin tur leder till fördjupade personliga relationer.

Jag ser alltså två sidor av samarbetet i företagarnätverk, en personlig och en
teknisk-ekonomisk. Bägge dessa förutsättningar måste vara uppfyllda för att fö-
retagarnätverken skall fungera som nätverk. Den sociala samvaron är inget själv-
ändamål. Samarbetet bör innefatta något mer än enbart personligt utbyte. På
samma sätt är det med den teknisk-ekonomiska sidan. Produktion utan person-
liga relationer gör inga företagsnätverk, utan bildar i så fall andra typer av koor-
dinerade aktiviteter. Båda villkoren måste vara uppfyllda, och då får de inte kom-
ma i konflikt med varandra.

Nätverk bygger inte på vilka personliga relationer som helst. Om förpliktel-
serna och förväntningarna blir för starka kan det skada nätverket. Om bindning-
arna blir för svaga orkar de inte hålla samman konstellationen, och den rinner ut
i sanden. I de studerade fallen beskrivs de personliga relationerna som öppna och
förutsättningslösa. Det får inte finnas något tvång, inga förpliktelser. Alla är med
på sina egna villkor, av egen vilja. Samtidigt behöver relationerna underhållas
och reproduceras i kontinuerlig handling. De måste ge någonting tillbaka för att
vara meningsfulla.

Objekt

Flera olika objekt har figurerat i fallbeskrivningarna. Det förekommer företag,
företagare, kapaciteter (för produktionskedjor), kunder, underleverantörer, le-
gotillverkare och vänner. I huvudsak kan dessa sorteras in i två objektstyper:
personliga och kapacitetsmässiga. Dessa korresponderar mot de två bindnings-
typer som beskrivits ovan.

Det personliga objektet, alltså personen eller individen i nätverket, bör ha
nätverkskompetens (Svensson et al. 2001) alltså en förmåga att fungera i nätverk
(Pikhala et al. 1999:340ff). Denna förmåga kan finnas från början eller utveck-
las i takt med att individen internaliserar ett sådant arbetssätt.
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Kapacitetsobjektet handlar om vilken resurs personen har tillgång till. Bero-
ende på om företagaren förfogar över kompetens och resurser att fräsa, svetsa,
bocka, lacka, blästra, såga, torka eller limma passar han/hon in på olika sätt i
verkliga och möjliga produktionskedjor. Ett personligt nätverksobjekt kan ha
tillgång till flera olika resurser och kapaciteter, liksom en och samma kapacitet
kan fungera som tillgång till flera olika personer.

Den gemensamma nämnaren för de studerade fallen är de personliga nät-
verksobjekten. Denna observation ger stöd till antagandet att nätverk i grunden
består av personer, sammanlänkade med personliga bindningar. Sedan kan dessa
personer ha tillgång till kapaciteter av olika slag, och tillsammans utveckla för-
mågor som de inte har var för sig, till exempel att producera systemlösningar
eller genomföra resurskrävande marknadsföringskampanjer.

Struktur

Fallstudierna innehåller olika strukturbeskrivningar. I undersökningen av
Hyttornas Rike poängteras att utskotten från nätverket ser olika ut beroende på
vilken typ av bindningar som får definiera nätverket. För företagarna i detta
nätverk är olika nätverk olika viktiga. Analysen av T-verkarna utgår ifrån två
olika slags bindningar: affärsmässiga och personliga. Dessa bildar grund för två
olika strukturer som ändå är ganska lika. Bland T-verkarna råder en hög grad av
överensstämmelse mellan vem man umgås med och vem man gör affärer med.
Att T-verkarna består av fler nätverksobjekt än de andra fallen innebär att
densiteten i hela nätverket är lägre än i de mindre nätverken. När antalet nätverks-
objekt överstiger en viss gräns börjar det utkristallisera sig mindre nätverk-i-
nätverket. Det stora nätverket fungerar då som en katalysator för utvecklingen
av mindre nätverk med högre densitet. Denna tendens är tydlig i T-verkarna. I
strukturbeskrivningarna av Sparepartner poängteras skillnaden mellan inre och
yttre nätverk. I det inre nätverket har alla nätverksobjekt bindningar till alla
andra nätverksobjekt. Till det yttre nätverket går förgreningar från företagen i
det inre nätverket, och till dessa förgreningar är det bara enstaka eller få av
nätverksobjekten i det inre nätverket som har bindningar. Haggårdens såg under-
söks med utgångspunkt i personliga respektive produktionskedjebindningar.
Resultatet visar att strukturerna ser helt olika ut beroende på vilka bindningar
och objekt man utgår ifrån. I produktionskedjenätverket har det personliga nät-
verkets mest centrala objekt en perifer position.

För de flesta företagen i de studerade nätverken gäller att omsättningen till
största delen omfattar affärer med företag utanför nätverket. Runt 20 procent av
affärerna går inom nätverket, resten utanför. Detta talar för att nätverk är öppna
system. Företagen är delvis med i nätverken, men är också engagerade i andra
sammanhang. För Haggårdens såg gäller att i princip alla affärer kanaliseras via
nätverk, men då är det fråga om olika nätverk. I grunden är det ett och samma

Martin Lind - 3 Korr 02-08-16, 13.23210



211

kontaktnät som bildar utgångspunkt, men i och genom detta löper flera olika
produktionskedjor och flera olika projekt.

I fallen finns flera olika slags strukturer representerade. Beroende på vilka
objekt och bindningar man utgår ifrån antar strukturen olika form. I en och
samma grupp av företag kan till exempel kontaktnätverk och produktionskedje-
nätverk anta olika struktur, men dessa strukturer är inte åtskilda nätverk, utan
det verkar finnas en relation mellan dem. Kontaktnätverket spelar en viktig roll
för möjligheterna att bilda produktionskedjenätverk. Tillgången till kapaciteter i
produktionsnätverk är för de personliga objekten ofta avgörande för i vilken
grad de blir relevanta i kontaktnätverk. Har man inget att erbjuda blir man inte
kontaktad.

Emergenta egenskaper

Olika fall synliggör olika egenskaper. Tillsammans innehåller fallstudierna många
olika exempel på emergenta egenskaper. Den här framställningen utgår ifrån egen-
skaperna värdeskapande och diffusion, men kommer också in på andra emergenta
egenskaper som inte kan kategoriseras in under dessa två.

Värdeskapande
Nätverken skapar olika slags värden, och dessa skapas på olika sätt. I de stude-
rade fallen har jag sett exempel på följande varianter av nätverksbetingat värdes-
kapande:

– Minskade transaktionskostnader
o genom att man inte behöver göra allt själv: det som andra är duktigare på

kan andra också utföra
o genom att resurserna utnyttjas mer effektivt.

– Samordningsvinster
o genom att teckna gemensamma inköpsavtal
o genom samordnad marknadsföring.

– Bufferteffekt
o genom att man kan ta hjälp av andra för sådant som man inte klarar av

eller hinner med själv
o genom att man inte behöver tacka nej till beställningar bara för att man

själv inte har kapacitet för tillfället.
– Andras kapacitet blir egen kapacitet.

o Kunskap och kännedom om andras kapaciteter genererar affärer – varje
företag kan ta på sig fler uppdrag än vad den egna kapaciteten tillåter.

– Andras kunder blir egna kunder.
o Företagen hänvisar kunder till varandra, vilket ger fler kunder till hela

nätverket.
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– Sociala vinster.
o Positiv anda.
o Gemenskap mellan företagarna.

– Kompetensutveckling och innovationskapacitet.
o Samtal och idéutbyte utvecklar kompetens och möjliggör nya tekniker som

ger bättre konkurrenskraft.
– Flexibilitet och hög anpassningsförmåga.

o Förmågan att anpassa sig till förändrade förutsättningar ger både konkur-
renskraft och överlevnadsförmåga i en föränderlig värld.

– Småskalighet och stordriftsfördelar samtidigt.
o Samarbetet mellan autonoma enheter förenar stordriftsfördelar med

småskalighetens flexibilitet.

Det finns många olika värdeskapande mekanismer. Förmågan att skapa värde är
flera olika förmågor att skapa flera olika slags värden. Det som förenar dessa
mekanismer är resultatet, alltså värdet som de uppbringar.

Värdeskapande är en ändamålsbaserad förmåga: det finns en poäng med att
skapa värden. Om nätverk kan skapa värden så fyller de en funktion, speciellt
för dem som är särskilt intresserade av att ackumulera värde. De fall som har
studerats består alla av företag och företagare som har ett naturligt intresse av
denna värdeskapande kapacitet. Samtliga fall utnyttjar också nätverkets värdes-
kapande förmåga. Nätverket fyller en funktion, det finns ett ändamål med nät-
verkandet.

Diffusion
Diffusionen har använts som ett samlingsnamn på spridningsmekanismer. För
dessa gäller att saker kan spridas på olika sätt och att olika saker kan spridas. I
de studerade fallen finns flera olika spridningsmekanismer representerade, lik-
som det finns en rad exempel på saker som sprids. Nedan sammanfattas några av
dessa.

När det personliga nätverket är etablerat öppnas möjligheterna för konstruk-
tiv kritik mellan företagarna. Personer som inte känner varandra hindras ofta av
en artighetsbarriär från att föra fram kritik, men när relationerna har etablerats
och den formella tonen har överskridits tillåts information och omdömen av
viktigare art att komma fram. Alla inser att det ligger i allas intresse att en före-
tagare får reda på brister som han/hon kanske inte är medveten om. Nätverk
möjliggör och driver på spridningen av sådan information.

Inte bara kritik, utan också innovationer kan spridas i nätverk. För Haggår-
dens såg lönar det sig att dela med sig av innovationer och medverka till upp-
byggnad och implementering av nya tekniker i hela nätverket. Inom nätverk ger
det större konkurrensmässiga fördelar att sprida en innovation än att utnyttja
den tillfälliga fördelen av att exploatera den själv medan andra är hänvisade till
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gammal teknik. Om hela nätverket utvecklas ger det större effekt än om bara ett
företag gör det.

Genom innovationsspridningen skapas också möjligheter och incitament för
fortsatt teknikutveckling. Incitamenten skapas genom att den som vill vara längst
fram i teknik måste utveckla och förfina i samma takt som innovationerna sprids.
Möjligheterna skapas genom att också feedback om problem och utvecklings-
möjligheter sprids från nätverkets alla utväxter tillbaks till den som har tagit
fram tekniken. På så vis tillvaratas värdefull information om brister och potentia-
ler hos de implementerade innovationerna.

Saker sprids inte bara inom nätverket, utan även nätverket sprids. På en min-
dre ort där en grupp företagare börjar samarbeta i nätverksform, och där samar-
betet visar sig framgångsrikt kan nätverket fungera som ett inspirerande exempel
för andra att börja arbeta på samma sätt. Nätverksandan har en tendens att
smitta av sig. I Hällefors har Hyttornas Rike bidragit till att nätverksprincipen
tillämpas på fler håll än bara mellan konferensanläggningarna. I Karlskoga har
Sparepartner fungerat på liknande sätt.

Att ett nätverk är organiserat, som i tre av de studerade fallen, påverkar också
diffusionsförmågan. Organisationen och medlemskapet i organisationen är nå-
got annat än nätverk, men konstruktionen medverkar till att information och
kunskap sprids bland medlemmarna, vilket i sin tur kan leda till att nätverk,
etableras och utvecklas, vilket i sin tur skapar andra och nya diffusionsmekanis-
mer.

I stora nätverk är diffusionsförmågan ofta ojämnt fördelad. Den koncentrerar
sig till klickbildningar och mindre nätverk-i-nätverket. I den totala nätverksstruk-
turen, som i T-verkarna, finns en svag diffusionsförmåga spridd i hela nätverket,
men lokalt uppträder starkare diffusionstendenser.

Övriga egenskaper
Undersökningarna av värdeskapande och diffusion rymmer fler och andra
emergenta egenskaper än dessa två. Värdeskapandet förutsätter flexibilitet, sam-
arbete och förtroende. Diffusionen är intimt sammanhängande med egenskaper
som innovation och kommunikation. I fallstudierna har jag observerat ytterli-
gare några egenskaper som förtjänar att undersökas åtskilt från värdeskapande
och diffusion.

En sådan egenskap är konkurrens. Nätverk är inte som monopol eller kartel-
ler där frånvaron av konkurrens leder till stagnation och ineffektivitet. I de stu-
derade fallen finns ofta en mycket utvecklad konkurrens – även mellan företagen
i nätverket. Denna konkurrens är en av de främsta drivkrafterna bakom nätver-
kets utveckling. Som sådan är konkurrensen en förhållandevis generell egenskap:
den kan uppträda också där det inte finns nätverk. Men i nätverken får konkur-
rensen en speciell karaktär. Den kombineras med samarbete och respekt och blir
därmed konstruktiv istället för destruktiv. Det är svårt att bli destruktiv mot
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någon man har en personlig relation till. Å andra sidan är alla införstådda med
att man inte kan vara medmänsklig på det egna företagets bekostnad. Samarbe-
tet och de personliga relationerna präglar en viktig del av relationerna mellan
företagen. Men det finns också en ekonomisk verklighet där konkurrensen spe-
lar en viktig roll. Företagarna är noga med att upprätthålla distinktionen mellan
dessa båda verkligheter. Att välja en billigare leverantör utanför nätverket är
fullständigt legitimt. Om en extern kund väljer ett av nätverksföretagen framför
ett annat så är det också legitimt. Marknadens spelregler accepteras så länge
man konkurrerar på ett hederligt sätt.

I ett av fallen, Sparepartner, betonar företagarna att nätverket skall bestå av
komplementära kompetenser. Företagen skall vara duktiga på olika saker, men
samtidigt så lika att kompetenserna kan kombineras i systemlösningar. När före-
tagen har olika inriktning på detta sätt råder nästan inte någon konkurrens inom
nätverket. Å andra sidan uppnår man en mycket bred kompetensbredd även om
nätverket består av förhållandevis få företag. Jämfört med ett nätverk som Hyt-
tornas Rike där de ingående företagen i princip konkurrerar på samma marknad
blir skillnaden ganska stor. I det ena fallet råder konkurrens inom nätverket, i det
andra fallet kommer konkurrensen enbart utifrån. I det ena fallet är den interna
konkurrensen aktiverad, i det andra fallet är den inte verksam alls. Med andra
ord är den interna konkurrensen inte nödvändig för nätverket, men om den är
aktiverad antar den en bestämd, icke-destruktiv form.

Fallstudierna visar också upp en emergent utvecklingstendens hos nätverken.
Samarbetet förändras och utvecklas med tiden. Det som förändras är de person-
liga relationerna mellan aktörerna. När relationerna utvecklas, utvecklas också
nätverket. Därför kan en konferensresa på en finlandsbåt eller en trevlig middag
fungera som viktiga vitamininjektioner. Förändringarna följer ett mönster som
är mycket likt FIRO-modellen (Schutz 1997). Enligt denna modell följer proces-
sen tre steg: 1) tillhörandefasen, 2) kontrollfasen och 3) öppenhetsfasen. Det
första steget präglas av artighet och försiktighet. Under det andra steget börjar
aktörerna testa gränser och ifrågasätta. Först i det tredje steget är den personliga
strukturen etablerad – aktörerna vet var de har varandra, och det konstruktiva
samarbetet kan träda i kraft. När företagarna i de organiserade fallen berättar
om hur nätverken har utvecklats sammanfaller utvecklingen i respektive fall i
hög grad med dessa tre steg. I ett av fallen verkar utvecklingen ha gått så långt att
man trätt in i ett fjärde steg: 4) stagnation. I detta stadium har utvecklingspo-
tentialen mellan aktörerna tömts ut. Alla känner alla utan och innan, och den
ene företagaren vet nästan vad den andre kommer att säga innan han/hon har
öppnat munnen. Intresset att delta i nätverkets aktiviteter minskar. Det känns
som om nätverket håller på att rinna ut i sanden, och aktörerna upplever själva
ett behov av nytt blod och nya influenser i nätverket.
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Nätverk och plats

I de studerade fallen har platsen spelat roll på två olika sätt: som geografiskt
avstånd och som platsbundenhet. Betydelsen av det geografiska avståndet är re-
lativt. Det har störst inverkan om det är ojämnt fördelat i nätverket på så sätt att
nätverksobjekten deltar på olika villkor. Då kan korta avstånd bli till en kompa-
rativ fördel, och långa avstånd bli till hinder för samarbete. Om samarbetet byg-
ger på att man träffas ofta påverkar faktorer som restid och resekostnader det
pris som företagaren får betala för samarbetet. För nätverksobjekten i T-verka-
rna är möjligheterna till regelbundna träffar i Örebro olika beroende av hur långt
ifrån Örebro företaget ligger. Har man en firma någonstans i länets utkanter kan
avståndet innebära att ett möte i Örebro på ett par timmar tar en hel dag i an-
språk, medan ett företag som ligger i Örebro knappast behöver reflektera över
avståndet. Avståndets betydelse skall dock inte överdrivas. I det nätverk som
Haggårdens såg ingår i verkar stora avstånd knappast vara till någon nackdel:
nätverket sträcker sig över hela norra halvklotet. Att det härigenom inkluderar
företagare och kapaciteter med mycket olika förutsättningar kan snarare vara
till fördel. Råvarorna kan hämtas där de håller högst kvalitet, och förädlingen
kan ske där det blir billigast.

Platsbundenheten handlar om i vilken grad nätverket är bundet till en viss
plats. I flera av fallen har platsen en viktig betydelse: T-verkarna består av före-
tag i Örebro län, Hyttornas Rike består av konferensanläggningar i Hällefors
med omnejd och företagen i Sparepartner ligger i eller i närheten av Karlskoga. I
flera fall har nätverksobjekten stark förankring i orten, och nätverken interage-
rar rikligt med sin omgivning. Av dessa exempel är det lätt att dra slutsatsen att
nätverk gärna ligger någonstans, att detta någonstans har en viktig betydelse för
nätverket och att nätverksobjekten har fördel av att ligga på samma ställe. Hag-
gårdens såg bevisar emellertid motsatsen. Där har platsen ingen betydelse: före-
taget har inget utbyte med andra företag på orten. Det går inte att peka ut någon
särskild plats där nätverket ligger, eftersom det är geografiskt utspritt. Vad blir
då slutsatsen av detta? Är nätverk platsbundna eller inte? Fallet Haggården visar
att nätverk i alla fall inte måste vara bundna till en viss plats. Övriga fall visar att
nätverk kan vara platsförankrade. Ofta är det i nätverksobjekten som platsen är
förankrad, inte i själva nätverket. En företagare som är född och uppvuxen på en
ort kan ha utvecklat starka band till orten genom socialt kontaktnät och en gnut-
ta lokalpatriotism. Också de sociala förutsättningarna på en ort kan vara gynn-
sam för framväxten av nätverk, ungefär som bördig jord är gynnsam för ett frö
att gro. Ett geografiskt område kan till exempel utmärka sig med det som Put-
nam kallar socialt kapital. Detta kapital kan betraktas som en platsbunden för-
utsättning för nätverk. Om förutsättningarna är platsbundna blir nätverken som
växer fram också platsrelaterade. Men förutsättningar kan också vara oberoen-
de av plats, till exempel om de bärs upp av mobila personer med nätverkskompe-
tens.
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Nätverk och organisationer

I detta avsnitt skall jag göra ett återbesök i relationen mellan organisationer och
nätverk. Den här gången skall diskussionen bli mer konkret. Vad kan man säga
om relationen mellan organisationer och nätverk utifrån de fyra fall som jag nu
har gått igenom? Är nätverk och organisationer olika saker? Hur påverkar de
varandra? Vad finns det för likheter och skillnader?

Jämförelsen utgår ifrån Göran Ahrnes organisationsmodell, sammanfattad i
aspekterna affiliation (tillhörighet), collective resources (kollektiva resurser), sub-
stitutability of individuals (individens utbytbarhet) och recorded control (regist-
rerad kontroll). För var och en av dessa aspekter undersöks likheter, skillnader
och relationer mellan organisationer och nätverk.

Tillhörighet
I T-verkarna och Hyttornas Rike manifesteras tillhörigheten tydligast i medlem-
skapet. Företagen som ingår i respektive förening är medlemmar och betalar
medlemsavgift. För medlemmarna är det möjligt att säga upp medlemskapet,
och för dem som inte är medlemmar är det är möjligt att ansöka om medlem-
skap. Att ingå i någon av föreningarna innebär att man har tillträde till resurser
som icke-medlemmar inte har tillgång till. Tillhörigheten är absolut. I den me-
ningen uppfyller bägge fallen villkoret om tillhörighet.

Ett annat kriterium på tillhörighet är de avtal som undertecknats mellan före-
tagen i Hyttornas Rike, vilka reglerar inträden och utträden ur föreningen under
en bestämd projekttid. Dessa utgör en annan form för tillhörighet än medlem-
skapet.

Tillhörigheten till Sparepartner kanaliseras inte via medlemskap, utan genom
delägarskap. Delägarskapet är lika absolut som medlemskapet. Det råder ingen
tvekan om vilka som är med och inte. Just delägarskapet som form för tillhörig-
het fungerar som kvitto på rättmätiga anspråk på gemensamma resurser.

För de större nätverkssammanhang som Haggårdens såg ingår i gäller inte
tillhörighetskriteriet. Man kan inte söka medlemskap i Bengts nätverk, lika lite
som man kan bli utesluten. Medlemskapsfrågan är inget som kan tas upp till
diskussion. Är man med så är man, och då vet man också om att man är det.
Men det finns ingen medlemsbok, inget anställningskontrakt, inget formellt re-
gister som klart fastställer vilka som är med och inte. Därmed inte sagt att man
inte kan vara ”med”. Nätverket består av ett antal entiteter eller individer, men
det som definierar vilka som är med och inte är inte medlemskap eller tillhörig-
het i organisatorisk mening. Nätverket har en egen slags tillhörighet som bygger
på andra premisser. Om organisationer bygger på formell tillhörighet bygger
nätverk på samarbete eller nätverkspraktik. Man kan inte vara passiv medlem i
ett nätverk. Det måste finnas en relation som reproduceras med viss regelbun-
denhet, och denna relation måste präglas av samarbete.
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Att tillhörighetskriteriet gäller för åtminstone tre av de fyra nätverksexemplen
innebär inte att dessa konstellationer rakt av kan definieras som organisationer.
Det finns en organisatorisk sida hos vart och ett av dem. Det innebär inte att
nätverken är organisationer, lika lite som det innebär att organisationerna är
nätverk. Det finns nätverk i organisationerna. En del av nätverken sträcker sig
långt utanför organisationerna, andra håller sig inom ramarna, och samlar bara
en del av medlemmarna. I vissa organisationer finns det flera olika nätverksklus-
ter och i andra är nätverken betydligt större än organisationerna. Det formella
medlemskapet indikerar tillhörigheten till organisationen, men behöver inte
omfatta tillhörigheten till nätverket. Nätverkstillhörigheten är något annat.

T-verkarna är en organisation. Företagen som ingår i T-verkarna är medlem-
mar och betalar medlemsavgift. Inom denna organisation har det bildats olika
nätverk, baserade på både affärsrelationer och personliga relationer. Men nät-
verken inom T-verkarna följer inte den organisatoriska inramningen. Alla med-
lemmar är inte med i ett och samma nätverk. Tvärtom verkar överensstämmel-
sen i gränsdragningen vara mycket liten. Bland medlemmarna finns det flera oli-
ka klusterbildningar, alltså olika nätverk-i-nätverket. En del företag har person-
liga och andra bindningar både in i T-verkarna och ut utanför T-verkarna, till
exempel in i större koncerner som de ingår i eller till mera branschnära kluster-
bildningar som sträcker sig långt utanför länets och T-verkarnas gränser. Nät-
verkstillhörigheten i T-verkarna baserar sig både på personliga relationer och
affärsmässiga relationer, i viss utsträckning i överensstämmelse med varandra,
men inte nödvändigtvis så. Överensstämmelsen är visserligen hög: företagarna
tenderar att göra affärer med de andra företagare till vilka man har en fungeran-
de personlig relation. Men de personliga relationerna förutsätter inte affärsmäs-
siga relationer, liksom de affärsmässiga relationerna ingalunda utgör villkor för
personliga relationer. I föreningens (alltså organisationens) styrelse finns till ex-
empel en grupp individer som har utvecklat närmare personliga relationer till
varandra. Deras samverkan rör mera övergripande frågor kring kvalitetssäkring,
utbildning, arbetsrättsliga frågor och liknande, alltså inte med nödvändighet af-
färssamtal. Bland dessa har det utvecklats ett nätverk grundat på personliga rela-
tioner. Tillhörigheten till detta baserar sig på kontinuerligt reproducerade kon-
takter. Dröjer det för länge mellan träffarna rinner nätverket ut i sanden. Men i
formell mening sker det inga förändringar: alla är fortfarande medlemmar i sty-
relsen.

Också Hyttornas Rike är en organisation med medlemmar och medlemsav-
gift. Inom organisationen finns inga produktionsnätverk i meningen att olika
företag står för olika delar i en produktionsprocess. Branschtillhörigheten sätter
gränser för sådana möjligheter: tjänsteproduktion innehåller inte komponenter
som halvfabrikat. Därmed inte sagt att det inte förekommer något ekonomiskt
utbyte mellan medlemmarna. Om kunderna till en anläggning vill uppleva något
mer än vad som ingår i just den anläggningens repertoar kan tjänsterna köpas
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från en annan anläggning med ett bredare utbud (till exempel älgjakt eller andra
typer av äventyrsaktiviteter). Eller om en av anläggningarna har egen tillverk-
ning av matvaror eller liknande så kan de andra anläggningarna komma att ingå
i kundkretsen. Annars organiseras många av dessa bi-aktiviteter av andra före-
tag som finns på orten, men utanför den organisatoriska inramningen för Hyt-
tornas Rike. Den övervägande tyngsta sammanhållande relationen i det nätverk
som faktiskt ingår i organisationen Hyttornas Rike är de personliga relationer-
na. Gruppen av medlemmar har utvecklats till ett kompisgäng. På styrelsens
möten som brukar vara förlagda till någon av anläggningarna, och som inklude-
rar middag och övernattning, har de personliga relationerna mellan medlemmar-
na utvecklats, och med det personkännedom och förtroendefulla relationer. Det
finns vissa avvikelser eller variationer i hur djupa relationerna har blivit, och
mellan vilka medlemmar de har utvecklats mest, men i stort kan man beskriva
nätverket inom Hyttornas Rike som ett nätverk baserat på regelbundet reprodu-
cerade personliga relationer. Överensstämmelsen med den formella tillhörighe-
ten har varit hög. När undersökningen genomfördes bestod Hyttornas Rike av
fem medlemmar. Då var det två av anläggningarna som av olika anledningar
hade utvecklat mindre djupa relationer med representanterna för de andra an-
läggningarna. Orsakerna till skillnaderna, personliga och organisatoriska, ledde
till att de två anläggningarna i tur och ordning lämnade den formella sidan av
samarbetet. I den meningen är formellt organisatoriskt medlemskap och infor-
mell nätverkstillhörighet inte helt oberoende av varandra.

Inom Sparepartner bygger den organisatoriska tillhörigheten på delägarskap.
I formell organisatorisk mening finns det alltså ett ekonomiskt intresse hos delä-
garna av att det går bra för det gemensamma bolaget, även om detta ekonomiska
incitament inte är viktigare än det gemensamägda bolagets funktion och nytta
för delägarna. Bolaget skall gå med vinst, men inte till vilket pris som helst.
Formen av tillhörighet har alltså betydelse för organisationens karaktär. Baserar
sig tillhörigheten på delägarskap ger det en annan typ av tillhörighet än om den
baserar sig på medlemskap.

I nätverkshänseende är den organisatoriska tillhörighetsformen av ganska li-
ten betydelse. Egenskaper som storlek, inriktning och sammansättning är vikti-
gare. Man gör inte affärer med ett företag bara för att det är med i nätverket.
Den formella tillhörigheten har inte heller något avgörande inflytande på vem
man umgås med på sin fritid, vem man litar på eller vilka man kommer bra
överens med. Det kan finnas sådana relationer mellan företag med samma for-
mella tillhörighet, men de måste inte finnas.

Precis som i fallet med Hyttornas Rike kan de olika tillhörighetsrelationerna
påverka varandra. Också inom Sparepartner har en tidigare personmotsättning
gett konsekvenser på det formella planet. En delägare som inte drog jämnt med
de andra lämnade det formella samarbetet och ersattes senare med en annan
person.
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Skillnaden i tillhörighet blir också synlig genom gränsdragningsproblemati-
ken. För organisationernas del är detta inget problem. Gränser går vid medlem-
skapet eller delägarskapet. Det är lätt att se vilka som är med och inte. Men för
nätverken blir det problem. Tillhörigheten är inte formaliserad eller uttalad. Den
är svår att mäta överhuvudtaget. Dessutom tenderar nätverk att förändras kon-
tinuerligt, vilket inte gör gränsdragningen lättare.

Sammantaget visar detta att nätverkstillhörigheten och organisationstillhörig-
heten är två kvalitativt annorlunda typer av tillhörigheter. Organisationstillhö-
righeten är formaliserad, entydig och medveten medan nätverkstillhörigheten är
informell, otydlig och föränderlig. Organisationstillhörigheten definieras i av-
talsliknande former medan nätverkstillhörigheten bygger på praktik, oftast i form
av samarbete. Nätverk och organisationer är två olika slag av sociala entiteter.
Tillhörigheten är en aspekt där detta visar sig.

Hur ser relationen ut mellan organisation och nätverk? Organisationstillhö-
righet kan bilda grund för och utvecklas till nätverkstillhörighet. Så har varit
fallet i Hyttornas Rike, T-verkarna och Sparepartner. Först har man bildat en
formell organisation. Inom ramen för denna har man kallat till och anordnat
möten och sammankomster där deltagarna har haft möjlighet att utveckla per-
sonliga relationer. Därmed har det också skapats förutsättningar för nätverk att
utvecklas. Tillhörigheten till nätverket är då ett resultat av tillhörigheten till den
formella organisationen.

Också det omvända är möjligt. Nätverkstillhörighet kan leda till organisa-
tionstillhörighet. Nätverk kan förvandlas till organisationer. Kännedomen om
denna tendens kan förmodas ligga till grund för allehanda värvningsstrategier i
föreningar av olika slag, men den är också viktig i sammanhang där nya aspiran-
ter vill söka sig in i formaliserade nätverk med begränsat inträde. Då kan det
löna sig att ha redan etablerade personliga relationer med någon eller några som
redan är medlemmar.

Påverkan kan också vara negativ. En dålig personlig relation kan leda till att
den formella tillhörigheten upphör, som i fallet med företagaren som inte drog
jämnt och sade upp delägarskapet. Formella tillhörigheter av olika slag kan ock-
så grusa personliga relationer, till exempel när en god vän visar sig vara medlem
i ett samfund som man själv inte sympatiserar med.
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Kollektiva resurser
För Hyttornas Rike, T-verkarna och Sparepartner gäller att de har gemensamma
resurser, dels i form av ekonomiska resurser som finns ackumulerade i respektive
förening, men även i form av andra tillgångar. Bland dessa kan nämnas följande:

• Genom att teckna gemensamma avtal med leverantörer och samordna inköp
av vissa varor och halvfabrikat får medlemmarna eller delägarna tillgång till
ett lägre inköpspris än de hade fått annars. Inom Hyttornas Rike har man på
detta vis fått ned priset på olja och vissa livsmedel. För medlemmarna innebär
detta en betydelsefull ekonomisk besparing. Inom T-verkarna betraktar flera
medlemmar denna möjlighet som ett av de mest avgörande incitamenten för
sitt medlemskap.

• De senaste åren har olika former av näringslivssatsningar gjort det förmånligt
att organisera företag och företagare i nätverk. Med EU-inträdet har nätverks-
formen blivit populär, eftersom det nu finns särskilda medel avsatta för
nätverksbyggande (Utbult 2000). Genom att gå in i en organisation eller grupp
av organisationer som är föremål för en sådan satsning, kan man försäkra sig
om att få del av ekonomiska eller andra resurser som satsningen består av.
För de aktuella föreningarnas del har stödet främst gått till olika former av
gemensam marknadsföring. Medlen ges endast till existerande organisatio-
ner. Det gör existensen av en organisation nödvändig.

• T-verkarna, Hyttornas Rike och Sparepartner har varumärkesregistrerat sina
namn. Då det är varumärket och inte de enskilda företagen som marknads-
förs i de gemensamma marknadssatsningarna, kan samtliga medlemmar få
del av marknadsföringens resultat och därmed nå kunder som de inte hade
kunnat nå med egna resurser. Varumärket fungerar alltså som en gemensam
resurs.

• Samarbetet mellan medlemmarna kan betraktas som en resurs i sig. Genom
värdefulla tips, förmånliga priser eller andra samordningsvinster som endast
omfattar medlemmar ger organisationstillhörigheten en rad transaktionsvins-
ter67 som inte hade varit möjliga att nå på en öppen marknad (Jarillo 1993).

• Föreningarna anordnar studieresor och gemensamma aktiviteter som de en-
skilda företagarna inte hade kunnat åka på om de inte hade varit organise-
rade på detta sätt.

Dessa resurser är visserligen förhållandevis marginella. Det rör sig mest om eko-
nomiska fördelar och inte om maktresurser som individerna i organisationen
kan utnyttja gentemot andra organisationer. I det avseendet är det stor skillnad
mellan en företagare i Hyttornas Rike och en inköpare på ABB.

För nätverken som Haggårdens såg ingår i är förhållandet lite speciellt. Man
kan inte säga att nätverket som sådant sitter på någon slags resurser som dess
medlemmar har tillgång till. Detta dels eftersom det inte finns några medlemmar,
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och dels eftersom det inte finns någon kollektiv pott av resurser någonstans.
Ändå finns det klara ekonomiska fördelar med att ingå i nätverket. Förtroendet
och smidigheten ger minskade transaktionskostnader, kontaktnätet och öppen-
heten skapar nya affärsmöjligheter, flexibiliteten ger utrymme för implemente-
ring av nya idéer osv. Ändå kan man inte gå ut till nya kunder eller leverantörer
och göra det till en marknadsföringsteknisk fördel att man är med i ett nätverk.
Möjligen kan man hävda att man har ett brett kontaktnät, men det är en annan
sak än att argumentera utifrån tillgången till kollektiva resurser. Kontaktnätet är
något som utgår från en enskild individ. Kollektiva resurser, i organisatorisk
mening, hör till organisationen. Tillgången till dessa är absolut avhängigt med-
lemskapet och i vissa fall också de av organisationen sanktionerade möjligheter-
na att förfoga över (delar av) dessa resurser.

I detta sista ligger kanske den avgörande skillnaden mellan kollektiva resurser
i organisatorisk mening och kollektiva resurser i nätverksmening. Organisatio-
nen bär på ackumulerade resurser. Dessa finns i organisationen – på bankkontot,
i namnet (varumärket), i positionen i relation till andra organisationer (status)
och så vidare. Nätverk kan inte samla resurser på det sättet. Framförallt beroen-
de på att nätverk inte har något centrum, ingen stomme, inget skal. Detta inne-
bär att resurserna eller fördelarna som nätverket bär med sig tillfaller dem som
ingår i nätverket – i direkt mening. Vinster som produceras i ett produktionsnät-
verk tack vare produktionsnätverket tillfaller företagen som det är uppbyggt av.
De lägre transaktionskostnaderna gynnar direkt företagen och företagarna i nät-
verket. Detsamma gäller innovationskapacitet, förtroende, socialt kapital och
flexibilitet. Dessa egenskaper är inte ackumulerbara någon annanstans än i nät-
verkets omedelbara praktik.

Hur påverkar nätverken och organisationerna varandra i detta avseende? Det
finns ett mönster i det sätt på vilket de tre formaliserade nätverken har blivit till.
Under uppstartsfasen var det de kollektiva resurserna i organisatorisk mening
som var i centrum. Det var EU-bidraget, rabatterna på gemensamma inköp och
andra direkta samordningsvinster som kom att utgöra det främsta incitamentet
för att gå med i organisationen. Efterhand utvecklades mer nätverksbetonade
resurser. Lägre transaktionskostnader genom förtroende, ett angenämare samar-
betsklimat, möjlighet till flexibla lösningar i vardagen och tillgången till nya kon-
takter genom kontakter är exempel på ytterligare resurser som inte ligger i en
organisatorisk struktur eller som betingas av det formella medlemskapet/delä-
garskapet i en förening, utan som utvecklas först när nätverket börjar etableras
och få genomslag. Här bör också tilläggas att de kollektiva resurserna i exem-
plen inte alltid har direkt avgörande inverkan på företagens överlevnadsmöjlig-
heter, men att de ändå innebär märkbara fördelar.
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Individens utbytbarhet
För medlemmarna i Hyttornas Rike och T-verkarna, liksom för delägarna i Spare-
partner, gäller utbytbarhetskriteriet men med viss reservation. Reservationen
gäller särskilt för Hyttornas Rike som är en förhållandevis liten och nystartad
förening. Alla medlemmar har varit med sedan starten. Det fanns alltså ingen
organisatorisk struktur innan de blev medlemmar. Enstaka medlemmar kan
komma och gå, men för att organisationen skall kunna fortleva och utvecklas
krävs kontinuitet. Då föreningen är liten och saknar formaliserade rutiner blir
kontinuiteten något som växer fram hos och reproduceras genom personerna
som driver verksamheten. Om flera av dessa byts ut och ersätts av andra perso-
ner måste en ny kontinuitet byggas upp från grunden. Utbytbarheten förutsätter
att organisationen har en egen struktur utanför individerna. I Hyttornas Rike är
en betydande del av strukturen knuten till individerna i den.

T-verkarna som är en äldre och till medlemsantalet större förening har fler
likheter med en konventionell organisation. Ändå gäller för detta fall att utbyt-
barheten inte är självklar. Verksamheten bygger i huvudsak på enskilda medlem-
mars engagemang. Man kan kanske inte säga att T-verkarna står och faller med
enskilda medlemmar. Men att det rör sig om en mera bräcklig sammansättning
än vad Ahrne tänker sig när han skriver om organisationens relativa oberoende
av enskilda individer, det är alldeles klart.

Också inom Sparepartner gäller utbytbarhetskriteriet med vissa reservationer.
Under nätverkets/organisationens existens har vissa byten ägt rum. Någon har
lämnat nätverket, och någon har kommit till. Men samtidigt finns det uttalade
ambitioner med konstellationens sammansättning. Delägarna bör till exempel
driva komplementära verksamheter. Detta för att möjliggöra bildandet av tillfäl-
liga produktionskedjor kring mer sammansatta produkter. Därför uppfattas det
positivt om nya medlemmar kan bidra med en kompetens och en kapacitet som
inte fanns representerad i nätverket tidigare. Om ett företag med en viss kompe-
tens och kapacitet försvinner ur nätverket vill man gärna ha en ersättare med
motsvarande inriktning. Men även om ett sådant företag skulle finnas är det inte
säkert att det passar in i nätverket. Fortfarande återstår risken för konflikter på
det personliga planet. Om ägaren till företaget som ”passar in” inte drar jämnt
med de andra företagarna i nätverket så utgör det ett hinder för nätverkssamar-
betet. Det är alltså inte helt fritt för vem som helst att bli medlem, och det är inte
helt utan betydelse om någon befintlig medlem skulle lämna nätverket.

För Haggårdens såg blir utbytbarhetsfrågan speciell. Det är absolut inte utan
betydelse vem som har en viss position i nätverket. Varje objekt har ett antal
bindningar som förgrenar sig ut i olika kontaktnätverk. Om ett sådant objekt
försvinner, försvinner också hela det kontaktnätverk som är knutet till just det
objektet. Hela nätverksstrukturen kan förändras om så bara ett objekt byts ut.
Detta gäller inte i organisationer där strukturen är extern i relation till individerna.
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Ett annat förhållande som gör utbytbarheten problematisk är personernas
betydelse som personer. Nätverk bygger på personliga relationer. Ofta har nät-
verksobjekten utvecklat personliga relationer till andra nätverksobjekt med allt
vad det innebär med förtroende, affektion och så vidare. Om det ena objektet
försvinner av någon anledning är det inte helt lätt att återfylla platsen med en
ersättare. Man kan inte ringa Poolia och be att få en ny personlig relation. Vän-
ner är inte utbytbara.

Hur ser relationen ut mellan organisationer och nätverk i ett utbytbarhetsper-
spektiv? Den för organisationen så eftersträvansvärda utbytbarhetsprincipen stö-
ter ofta på märkbara störningar då människor som umgås dagligen tenderar att
utveckla personliga relationer till varandra. Denna tendens pekar, som jag kan se
det, i en riktning. Formella relationer utvecklas till personliga, inte tvärtom.

I organisationer är individer utbytbara. Organisationens kontinuitet förutsät-
ter att den inte är beroende av enskilda individer. Detta hänger samman med att
organisationer är system av positioner. Positionerna är beständiga, personen som
för tillfället innehar positionen är tillfällig. I nätverk är individer inte utbytbara.
Nätverkens kontinuitet bygger på utvecklandet och bibehållandet av personliga
relationer. Om en person som fyller en länkfunktion mellan två klickar försvin-
ner ur nätverket försvinner också länken mellan klickarna. Hela nätverket för-
ändras. Om organisationer bygger på positioner bygger nätverk på personer.

Registrerad kontroll
Som organisationer betraktade är Hyttornas Rike, T-verkarna och Sparepartner
inte särskilt utmärkande utifrån aspekten registrerad kontroll. Några belönings-
system finns inte, och inte heller formaliserade rutiner för tillrättavisning av av-
vikande beteende. Dessa exempel präglas av frivillighet, engagemang och ömse-
sidighet, även om de är organiserade.

Men detta innebär inte att det inte finns någon kontroll. Tidigare handlingar
har betydelse. Handlingar som uppfattas negativt av andra medlemmar i nätver-
ket ger också negativa konsekvenser för den som utför handlingarna. Samma sak
gäller handlingar som uppfattas positivt. Skillnaden gentemot organisationen är
att organisationens kontrollsystem är formellt och externt. Nätverkets kontroll-
system är informellt och internt.

I den mån man kan tala om kontroll i Hyttornas Rike är det informell, social
kontroll och inte formaliserad sådan det handlar om. Någon särskild registre-
ring (recording) sker inte, utom möjligen i social mening. Medlemmarna baserar
sina respektive uppfattningar om varandra på tidigare intryck, och i den mening-
en har det förvisso skett en registrering någonstans. Men det sker ingen registre-
ring i organisationen. Registreringen är personlig, inte organisatorisk.

Ett medlemskap i T-verkarna medför inga formella förpliktelser. Det finns en
uppsättning resurser att tillgå, men vilka man använder, i vilken utsträckning
man använder dem eller när man använder dem, det är upp till den enskilde
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medlemmen. Ingen ställer krav på att man som medlem agerar på något särskilt
sätt, utan det hela bygger på frivillighet. Den medlem som inte vill ta på sig något
ansvar eller ta del av några resurser är fri att agera så, men i den mån detta
faktiskt förekommer ställs försiktigt frågan varför medlemmen i så fall besvärar
sig med att årligen betala sin medlemsavgift. I någon mening är det alltså inte
helt upp till medlemmen hur mycket denne aktiverar sig i föreningen. Om ingen
av medlemmarna bryr sig om att gå på möten eller att vara med på gemensamma
aktiviteter kommer inte heller föreningen att ha något aktivitetsunderlag. Den
går i så fall under. För dem som sitter i styrelsen och ansvarar för aktiviteterna
inom föreningen är det mot denna bakgrund mer önskvärt med aktiva medlem-
mar än passiva sådana. Därför skapas ett informellt tryck på passiva medlemmar
att antingen aktivera sig eller lämna föreningen. Om intresset för de gemensam-
ma aktiviteterna minskar, ökar de aktiva medlemmarnas tryck på de passiva för
att få dem att aktivera sig.

Några formella kontrollrutiner finns alltså inte, vid sidan av ett årligt erläg-
gande av medlemsavgift, och föreningen lägger sig normalt inte i vad medlem-
mar gör eller struntar i att göra. Individernas handlande inom den organisatoris-
ka inramningen styrs och präglas mer av förtroende än av organisatoriskt kon-
trollutövning så som Göran Ahrne beskriver den (Ahrne 1994:22). Det kollekti-
va beteendet är mer upp till individerna än det är upp till organisationen. En
indikation på detta är att vinster som enskilda medlemmar bidrar med genom
sitt handlande tillfaller medlemmen. Organisationen gör inte anspråk på med-
lemmarnas ekonomiska vinster, även om de kommit till uteslutande som en följd
av deras medlemskap. I en stor organisation vore detta otänkbart. Möjligen kan
organisationen utfästa en belöning för idéer eller handlingar som för påvisbara
vinster med sig, men vinsterna som sådana tillfaller organisationen.

Inte heller i föreningen T-verkarna finns formaliserade kontrollmekanismer.
Men detta utesluter inte förekomsten av andra former av kontroll. En uttalad
missnöjesyttring från den ene medlemmen rörande den andres ensidiga utnytt-
jande av gemensamma resurser är förvisso en kontrollmekanism, en slags sank-
tion mot ett icke-accepterat beteende. Men i den mån sådana dispyter förekom-
mer blir de sällan mer än dispyter mellan medlemmar. Det betraktas som vilket
socialt oacceptabelt beteende som helst, och föranleder varken löneavdrag eller
kvarsittning.

Förhållandet inom Sparepartner är likartat i detta avseende. Medlemmarna
har så hög status att en organisatorisk kontrollmekanism vore otänkbar. Om det
finns någon kontroll så utövas den av medlemmarna själva, inte av en extern
organisatorisk struktur. Engagemanget i föreningen/nätverket bygger på och för-
utsätter engagemang och motivation. Det är inte så inom Sparepartner, och inte
inom Hyttornas Rike eller T-verkarna heller för den delen, att medlemmar tving-
as att underordna sig en utifrån påtvingad organisering. I den mån det rör sig om
en organisering eller organisation är det en funktionell sådan som tillämpas. Man
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har alltså tillskapat Sparepartner därför att det gör nytta. Man engagerar sig i
styrelsearbetet och umgås med sina kollegor därför att det ger något tillbaka.
Inte av rädsla för att få missgynnsamma referenser.

I någon mening existerar det en form av kontroll i exemplen, även om den inte
ligger inbäddad i en organisatorisk struktur. Ungefär som i fallet med kollektiva
resurser är kontrollfunktionen decentraliserad till varje enskilt objekt i nätver-
ket. Det finns inget register över tidigare försyndelser, men ändå slår det tillbaka
om ett företag eller en företagare skulle lägga sig till med ett otillbörligt beteen-
de. Särskilt om detta skulle upprepa sig. Så kan slarv med leveranstider och dålig
produktkvalitet leda till en vikande orderingång och därtill svårigheter att få nya
order. Företag som missköter sig får dåligt rykte. Detta rykte lagras inte i någon
central struktur, men cirkulerar i och utanför nätverket.

I fallet med Haggårdens såg blir detta förhållande än mer tydligt. Om frånva-
ron av registrerad kontroll i de tre första fallen motiveras med att denna typ av
kontroll stämmer dåligt överens med nätverkens sätt att fungera, kan man för
Haggårdens såg lägga till förhållandet att det där inte ens existerar någon tänk-
bar struktur som kontrollen skulle kunna utgå ifrån. I de andra fallen finns åt-
minstone en ekonomisk förening eller ett gemensamt ägt bolag som skulle kunna
fungera som extern struktur i relation till de ingående företagen. I de nätverk
som Haggårdens såg ingår i är denna form av organisatorisk kontroll inte bara
opassande, utan också omöjlig.

Ett informellt kontrollsystem kan formaliseras och bli formellt. Därmed kan
det också överleva även om det skulle förlora sin funktion. Är det medvetet till-
skapat måste det medvetet avskaffas. För informella kontrollstrukturer som nät-
verk gäller att de dör ut när de inte längre behövs. Där det existerar formella
kontrollsystem minskar behovet av informella system (givet att det är samma sak
som skall kontrolleras). Där det inte finns formella system ökar behovet av infor-
mella. Därför kan en organisations formella kontrollstrukturer utgöra ett hinder
för möjligheten att utveckla de informella kontrollstrukturer som behövs i nät-
verk. Organisationen bidrar till kontrollens externalisering, nätverket gynnar och
förutsätter kontrollens internalisering.

Organisation och nätverk i symbios
Hyttornas Rike, T-verkarna och Sparepartner exemplifierar både organisationer
och nätverk. De har en formell organisatorisk struktur, men inrymmer också
(delar av) nätverk. Nätverken och organisationerna existerar på samma plats
samtidigt och bärs upp av samma människor. Finns det någon poäng i detta?
Påverkar organisationen nätverket? Påverkar nätverket organisationen? Hur ser
relationen mellan nätverket och organisationen ut?

De ekonomiska föreningarna, liksom styrelsen i Sparepartner, fungerar som
ramverk för nätverken. Genom medlemskapet träder företagen in i en kontext
som möjliggör nätverkande på helt andra villkor än vad som gäller utanför orga-
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nisationen. Det som sker mellan företagen (medlemmarna) är minimalt reglerat
och styrt via organisationen. I praktiken rör det sig om vissa villkor som måste
vara uppfyllda för att ett företag skall kunna bli medlem, men därutöver är det
helt upp till medlemmen att utnyttja de möjligheter som står till buds.

Organisationer kan alltså användas till att skapa nätverk. En ändamålsenlig
organisationslösning kan bidra till utvecklandet av personliga relationer och an-
dra nätverksspecifika egenskaper, och därmed också bidra till att nätverk ut-
vecklas. Detta är kanske den viktigaste lärdomen om relationen mellan nätverk
och organisationer.

Bland möjligheterna som denna modell erbjuder finns tillgången till de andra
medlemmarna och deras kontaktnät. Tillhörigheten till den gemensamma orga-
nisationen gör det naturligt för medlemmarna att kontakta varandra och utveck-
la bekantskapen. Det tillåter en mer öppen attityd, det gör förtroendeskapande
och förtroendeunderhållande aktiviteter till naturliga inslag i interaktionen mel-
lan företagen och mellan företagarna. Den ekonomiska föreningens organisa-
tionsstruktur fungerar som en katalysator för nätverksbyggande processer.

Organisationsstrukturen i de ekonomiska föreningarna är utformad på ett
”nätverksvänligt” sätt. Avsaknaden av detaljstyrning är en aspekt. Man lägger
inte heller samma vikt vid medlemmarnas utbytbarhet. En alltför ensidig fokuse-
ring på utbytbarheten kan förvisso stärka en organisation, men skadar samtidigt
möjligheterna att etablera och utveckla personliga relationer. I alla tre exempel
finns en insikt om engagemangets nödvändighet.

Nätverkande uppfattas inte som ett självändamål eller som ett måste, utan
förutsätter vilja, engagemang, tid och arbete. Företagarna liknar arbetet vid de
ideella insatser som är vanliga i frivilligorganisationer eller rörelser av olika slag.
Detta sätt att arbeta är något annat än arbetsgången i den konventionella organi-
sationen. I en organisation behövs inget engagemang. Det är lovvärt men inte
nödvändigt. I föreningar som har till enda syfte att inhysa och nära ett eller flera
nätverk är engagemanget däremot nödvändigt. Försvinner engagemanget blir det
kris i nätverket. Då måste man antingen förändra strukturen till att mera likna
en organisation – eller lämna den helt och hållet.

Vissa förhållanden som karaktäriserar organisationer av liknande typ tilläm-
pas inte alls i exemplen. Medlemmarna är inte anställda. Det finns alltså inget
anställningsförhållande som kan påverka relationerna mellan organisationens
olika ”affiliates”. De gemensamma resurserna är inte samlade till organisatio-
nen, utan går direkt till dem som deltar i skapandeprocessen. De värden som
skapas tillfaller företagen som skapar värdena, inte organisationen eller nätver-
ket. I stort kan man säga att mycket av organisationens mera opersonliga sidor
har dämpats i de ekonomiska föreningarna. Genom att potentiella hinder för
relationsbyggande minimeras, maximeras följdenligt möjligheterna att skapa just
dessa relationer. Och som konstaterats tidigare är det relationerna som bildar
basen i nätverken.
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Nätverken i de ekonomiska föreningarna kan avgränsas genom sin organisa-
toriska inhägnad. I någon mening kan detta ses som ett avsteg gentemot defini-
tionen som säger att nätverk inte låter sig avgränsas med distinkta gränser. Men
egentligen är det inte nätverket, utan organisationen, som definierar gränsen. I
Hyttornas Rike som består av ett mindre antal företag sammanfaller organisa-
tionsgränsen i hög grad med nätverksgränsen, men detta är inte nödvändigt. I T-
verkarna omfattar den organisatoriska inhägnaden en något större areal. Där
visar det sig att organisationen inte motsvarar endast ett nätverk, eller att de
nätverk som finns där alltid omfattar alla medlemmar. Bland medlemmarna finns
det tvärtom ett flertal nätverk av olika typer. Alla nätverk täcker inte upp hela
det organisatoriska fältet, och vissa sträcker sig också utanför de organisatoriska
gränserna. Även för Sparepartner finns det skillnader mellan hur nätverket eller
nätverken ser ut och hur den organisatoriska inramningen ser ut. Vad man ändå
kan konstatera är att villkoren innanför den organisatoriska inramningen är mer
gynnsamma för nätverk än miljön utanför.

Slutsatser
Vilka slutsatser går det nu att dra om relationen mellan organisationer och nät-
verk? Exemplen visar att både nätverk och organisationer spelar en aktiv roll i
vad som händer när småföretag samarbetar. Samarbetet är organiserat, men det
bärs samtidigt upp och reproduceras av nätverk. Nätverken skapar dynamik och
flexibilitet i organisationen. Men samtidigt har organisationen en viktig funk-
tion i att skapa stabilitet och förutsättningar för nätverken. En välfungerande
balans mellan organisationen och nätverket framstår som det optimala. För
mycket organisation skapar rigiditet och konservatism medan för lite organisa-
tion kan göra att samarbetet rinner ut i sanden.

Vad är det för poäng med att i relation till fallen betrakta nätverk och organi-
sation som olika saker? Är det meningsfullt, och i så fall hur är det meningsfullt?
Som framgått av svaren och genomgången ovan är flera aspekter synliga enbart
genom att exemplen betraktas med dessa två begrepp som åtskilda enheter. Åt-
skilliga processer, förändringar och förhållanden synliggörs och begripliggörs
genom att exemplen betraktas som organisationer och nätverk. Det är bara ge-
nom att dessa olika sociala entiteter, med sina olika sätt att vara och olika sätt att
fungera, samspelar, samverkar och motverkar i en konkret social kontext, som
fallen kan visa upp sin fulla dynamik och mångsidighet. Bara genom att betrakta
dessa entiteter som olika saker skapas förutsättningar för att också förstå och
förklara det som sker. Detta är en av avhandlingens viktigaste slutsatser.
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Kapitel 5

Vad är nätverk och hur
fungerar dom?

Jag inleder detta kapitel med att sammanfatta avhandlingens viktigaste slutsat-
ser. Därefter följer en mer elaborerande diskussion.

Nätverk definieras vanligtvis som en struktur av sammanbundna objekt. Den-
na definition har tre komponenter: bindningar, objekt och struktur. En analys av
nätverk bör ta hänsyn till vilken slags relationer som håller ihop nätverket, vad
det är som hålls ihop och hur strukturen av de sammanhållna delarna ser ut.

Men nätverket är något mer än strukturen av objekt och bindningar. Det har
också emergenta egenskaper. Dessa egenskaper tar sig olika uttryck beroende på
i vilket socialt sammanhang nätverket studeras. Ibland är vissa egenskaper akti-
verade, ibland är andra aktiverade. Sammantaget utgör de emergenta egenska-
perna en uppsättning möjligheter och potentialiteter. Det är summan av dessa
förmågor som definierar nätverket: nätverket är inte vad det gör, utan vad det
kan göra.

Nätverk kan också undersökas i relation till något annat. I den här studien har
jag relaterat nätverk till plats och organisation. Sammantaget bildar dessa ut-
gångspunkter tre nivåer: nätverkets komponenter, nätverket som emergent struk-
tur och nätverk i relation till något annat. Denna trenivåindelade analysmodell
har fungerat som disposition för avhandlingens undersökningar. Den utgör ock-
så disposition för den här sammanfattningen.

Bindningarna kan vara av olika slag. Hur nätverket ser ut och hur det funge-
rar beror på vilka bindningar man utgår ifrån. Olika bindningar kan bilda grund
för olika nätverk. Inom nätverksanalysen studeras bland annat transaktionsrela-
tioner, kommunikationsrelationer, maktrelationer, släktskapsrelationer och käns-
lorelationer (Knoke and Kuklinski 1982:15–16). Inte bara typen av bindning
kan variera, utan också bindningens styrka. Mark Granovetter har gjort en po-
äng av att också svaga band har stor betydelse i olika sociala sammanhang
(Granovetter 1982).

I de studerade fallen är det i huvudsak två bindningstyper som har visat sig
vara av betydelse.68 Det är å ena sidan sociala bindningar och å andra sidan
produktionskedjebaserade bindningar. Med sociala bindningar åsyftas personli-
ga relationer mellan nätverksobjekten. Produktionskedjorna avser de koordine-
rade aktiviteter som i slutänden leder fram till en produkt som kan säljas på en
marknad. I alla exempel utom ett fungerar de personliga relationerna som smörj-

Martin Lind - 3 Korr 02-08-16, 13.23229



230

medel i koordineringen av produktionskedjor. I det fall där de inte fungerar på
detta sätt existerar inga produktionskedjor, utan alla företag i nätverket befinner
sig på samma stadium i produktionsprocessen: alla konferensanläggningar i Hyt-
tornas Rike producerar konferenstjänster. Nätverket har i det fallet inte primärt
funktionen att koordinera produktionskedjor, utan fyller istället en rad andra
viktiga funktioner.

Utifrån fallbeskrivningarna har jag dragit slutsatsen att de personliga bind-
ningarna är grundläggande för nätverket, och att produktionskedjebindningar-
na är en bindningstyp som kan uppträda när nätverken fungerar i företagskon-
texter. För företagarna och företagen har det sociala utbytet inget egenvärde,
men om det kan bidra till värdeskapande, till exempel genom att fungera som
smörjmedel i koordineringen av produktionskedjor, så fyller det en viktig funk-
tion.

Objekten är det som hålls ihop av nätverkets bindningar. Liksom för bind-
ningarna gäller att det finns olika slags objekt. Olika objekt bildar olika nätverk.
Jag har utgått ifrån att nätverksobjekten är något mer än knytpunkter mellan
bindningar. Nätverksobjektet är något och har en uppsättning egenskaper. Dessa
egenskaper kan påverkas av relationerna till andra objekt eller av positionen i en
nätverksstruktur.

Nätverk passar inte vem som helst. För att kunna fungera i nätverk krävs att
nätverksobjektet har eller skaffar sig nätverkskompetens, alltså en förmåga att
fungera i nätverk (Pikhala et al. 1999:340ff). Denna kompetens behöver inte
finnas från början, utan kan internaliseras allteftersom nätverksobjektet växer in
i nätverket (Svensson 2000).

En objektsdistinktion som har problematiserats i fallstudierna är förhållandet
mellan företagen och företagarna. Vilken är den aktiva nätverkskomponenten?
Går det att göra en åtskillnad mellan dessa objekt eller har företagaren internali-
serat företaget i sig själv? För aktörerna själva smälter objekten samman, men
klart är ändå att det är personerna som bygger nätverket.

Summan av objekt och bindningar bildar ett mönster, en struktur. Nätverks-
strukturen påverkar nätverkets egenskaper och funktion. Den påverkar också
objekten i nätverket och deras sätt att fungera. För att åskådliggöra nätverkets
struktur erbjuder nätverksanalysen olika modeller, i huvudsak två: matriser och
grafer (Scott 1991). Inte bara nätverk-som-sociala-entiteter kan beskrivas och
åskådliggöras med dessa modeller. Att något kan ritas som ett nätverk behöver
inte betyda att det besitter nätverkets emergenta egenskaper.

I fallbeskrivningarna har jag undersökt produktionskedjestrukturer och per-
sonliga strukturer. Produktionskedjestrukturen ser oftast annorlunda ut än struk-
turen av personliga bindningar. Betraktat utifrån ett nätverksperspektiv bildar
dessa strukturer olika nätverk. En poäng jag har försökt lyfta fram är att struk-
turerna egentligen är två sidor av samma nätverk. För nätverket-som-social-enti-
tet är strukturen av personliga bindningar fundamental. Utan denna uppträder
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inte nätverkets emergenta egenskaper. Produktionskedjor kan koordineras utan
personliga relationer – det går att avbilda produktionskedjenätverk i vilken del
av produktionen som helst. Men en nätverksstruktur baserad på enbart produk-
tionskedjebindningar har inte med nödvändighet de emergenta egenskaper som
förknippas med nätverk som social entitet. Att till exempel marknader kan be-
traktas som nätverk, som bland andra Ivan Snehota argumenterar för (Snehota
1993), innebär inte att alla marknader är nätverk med personliga relationer i
botten. Det som gör produktionsnätverket till nätverk är inte koordineringen av
produktionskedjor, utan de personliga relationer som sköter denna koordine-
ring. Alltså inte koordineringen som sådan, utan sättet att koordinera. Man kan
hitta nätverk i strukturer av många olika bindningstyper, men för att nätverkets
emergenta egenskaper skall uppträda måste det finnas en struktur av personliga
relationer i botten.

Till definitionen av nätverk har jag argumenterat för att det krävs något mer
än en möjlighet att grafiskt avbilda en struktur av sammanlänkade objekt. Det
räcker inte att definiera nätverk som ”grupper av två eller fler sammankopplade
relationer” (Axelsson 1996:226). Om nätverk är en social entitet, ungefär som
organisation fast något annat, kan denna entitet förutsättas besitta en rad egen-
skaper vilka inte kan härledas ur eller förklaras med hänvisning till bindningar,
objekt eller struktur. Detta antagande är inte särskilt kontroversiellt. Flera av
nätverksbegreppen som har undersökts i denna avhandling förutsätter explicit
eller implicit att nätverk har emergenta egenskaper. Även nätverksperspektivet
förser nätverket med emergenta egenskaper. Nätverk beskrivs bland annat som
flexibla, specialiserade och informella. De kan skapa olika former av värden, och
präglas av en förmåga att på olika sätt sprida kunskaper och innovationer bland
nätverksobjekten. Till formen är nätverk uppbyggda av heterogena och speciali-
serade enheter som samarbetar. Denna kombination beskrivs som kärnan i nät-
verkets funktion och dynamik (Snehota 1993:34; Jarillo 1993:131ff). Heteroge-
niteten och samarbetet i kombination gör att nätverket blir flexibelt och konkur-
renskraftigt.

Jag har arbetat utifrån antagandet att nätverk inte bara är en metod eller ett
perspektiv, utan en social entitet med bestämda egenskaper. Undersökningen har
gett stöd åt detta påstående. Det finns en omfattande forskning om nätverk mel-
lan företag, om industriella distrikt och om värdeskapande produktionskedjor
som visar att nätverk inom produktionen är en social konstellation med egna
kännetecken och ett eget sätt att fungera (Perry 1999; Bengtsson 1994; Illeris
and Jakobsen 1990; Piore and Sabel 1984; Pyke and Sengenberger 1992; Sydow
1996). Användningen av nätverk som utvecklingsmetod talar också för att nät-
verk är en social entitet eftersom de kan skapas och aktiveras med hjälp av regi-
onalpolitiska eller andra strategier (Svensson 2000). När nätverket har aktive-
rats börjar det generera sociala effekter som socialt kapital, ökad konkurrens-
kraft eller ökat välbefinnande.
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Till nätverkets förmågor hör värdeskapande och diffusion. Dessa aspekter har
fått bilda utgångspunkt i en undersökning om nätverkets emergenta egenskaper.
För värdeskapandet gäller att nätverk kan skapa olika slags värden, och att vär-
deskapandet sker på lika sätt. Michael Piore betonar den flexibla förmågans
konsekvenser för effektivitet och konkurrenskraft. Den flexibla förmågan gene-
rerar ekonomiska värden för företagen i nätverket (Piore 1994). Carlos Jarillo
fokuserar på en annan värdeskapande mekanism, nämligen samarbetets positiva
effekter på företagens transaktionskostnader. De låga kostnaderna för att samar-
beta inom produktionen leder till en mer rationell produktion, vilket håller nere
produktionskostnaderna och därmed bidrar till ekonomiska värden. Nätverket
skapar inte bara ekonomiska värden, utan också sociala. Det sociala kapitalet är
ett sådant värde (Broady 1991; Putnam 1996; Johannisson 2000), den sociala
responsiviteten ett annat (Asplund 1987).

I fallstudierna har flera olika värdeskapande processer identifierats. Flera av
fallen har tecknat gemensamma inköpsavtal med olika leverantörer vilket inte
bara ger lägre priser, utan också sparar tid. Det förekommer också gemensam
marknadsföring vilket ger ett större och bredare kundunderlag. Samarbetet och
förtroendet håller även nere transaktionskostnaderna mellan företagen i nätver-
ket, och den decentraliserade formen för samarbete skapar flexibilitet och hög
anpassningsförmåga vilket bidrar positivt till förmågan att hantera förändringar
i omvärlden. Nätverket ger en bufferteffekt som kan utnyttjas på lite olika sätt.
Om ett företag får en större beställning än det klarar av kan det utnyttja ledig
kapacitet i nätverket och slipper därmed tacka nej till viktiga beställningar. När
förfrågningar kommer in kan varje nätverksobjekt räkna in de andra nätverks-
objektens kapacitet i den egna kapaciteten. Man behöver inte begränsa sig till
vad man själv har för kompetens och förmåga, utan om kunden vill ha en breda-
re helhetslösning går det oftast att ordna med hjälp av de andra företagen i nät-
verket. Samarbetet genererar också en positiv anda. Interaktionen med de andra
företagen blir mer personlig, vilket skapar gemenskap och social tillfredställelse.

Diffusion handlar om hur saker sprids i nätverket. Precis som för värdeska-
pandet gäller att olika saker kan spridas, och att dessa kan spridas på olika sätt.
Borell & Johansson skiljer mellan tre spridningsmekanismer (Borell and Johans-
son 1996): 1) sammanhållningshypotesen som innebär att de informella, person-
liga nätverken har störst betydelse när det gäller att värdera, ta ställning till och
implementera nya idéer, 2) rollekvivalenshypotesen som bygger på spridning ge-
nom kopiering, men då inte via personliga kontakter, utan genom branschtid-
skrifter, mässor, konferenser, vetenskapliga rapporter, nyhetsmaterial eller kon-
sultbyråer och 3) tröskelhypotesen som betraktar spridningsförlopp ur ett indi-
vidperspektiv, och som bygger på antagandet att människor har olika tröskelvär-
den för hur många andra individer som behöver utföra en viss handling innan
man själv kopierar den. Dessa tre principer förekommer i viss utsträckning också
i fallstudierna, framförallt sammanhållningshypotesens mekanismer som beto-
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nar de personliga relationernas betydelse för spridningen av idéer och innovatio-
ner. De övriga hypoteserna fångar främst principer enligt vilka själva nätverks-
idén sprids. Rollekvivalenshypotesen kan förklara den spridningseffek som möj-
ligheten att söka EU-bidrag för nätverkssatsningar har bidragit med. Tröskelhy-
potesen kan förklara accelerationen som präglar denna spridning: ju fler som
arbetar i nätverk, desto fler som inte arbetar i nätverk blir benägna att ta efter.

Nätverksbindningarnas styrka har enligt van Dijk och Sverrísson (2000) bety-
delse för vilken slags idéer som sprids och på vilket sätt spridningen sker. Starka
band ger en god spridningsförmåga, men är inte lika goda garanter för innova-
tion och utveckling. Det är däremot de svaga banden. Oftast är det via de svaga
bindningarna som nya idéer kommer in i nätverket.

I de studerade fallen förekommer diffusion på en mängd olika sätt. Den mesta
informationen sprids via personliga relationer, och det är då olika slags informa-
tion som sprids, till exempel förslag om hur företagen kan förbättra sin produk-
tion, information om nya affärsmöjligheter eller nya sätt att lösa problem. Även
innovationer sprids, som till exempel när ägaren av Haggårdens såg reser runt i
världen och bygger torkanläggningar och såglinjer som tillämpar en ny teknik
som han själv har tagit fram.

Nätverk kan analyseras utifrån komponenter och emergenta egenskaper, men
också i relation till något annat. På en tredje analysnivå har jag undersökt nät-
verk i relation till å ena sidan plats och å andra sidan organisationer.

Relationen mellan nätverk och plats är tillfällig, inte nödvändig. Nätverk kan
vara platsanknutna, men de måste inte vara det. När de är platsanknutna är de
det antingen genom att nätverksobjekten har en geografisk förankring eller ge-
nom att förutsättningarna för nätverk att bildas och växa är platsrelaterade. En
företagare kan ha en stark social förankring till en ort, liksom entreprenörskap-
sanda och samarbetskultur69 kan vara regionala fenomen. Fallet Haggårdens såg
bevisar emellertid att platsanknytningen är allt annat än nödvändig. Där finns
ingen spatial densitet alls, utan nätverksobjekten ligger utspridda över hela nor-
ra halvklotet, från Kanada i väst till Japan i öst. Där överbryggar de personliga
bindningarna såväl kulturella som geografiska avstånd.

Relationen mellan organisationer och nätverk kan uppfattas på olika sätt. En
del betraktar organisationer som nätverk (Borell and Johansson 1996), andra
betraktar nätverk som organisationer (Bendix et al. 1998:29ff; Baker 1992:397).
Jag har argumenterat för att nätverk och organisationer är olika saker. Givet att
nätverk och organisationer är olika saker kan de stå i tre olika slags relationer till
varandra:

1. Organisationer kan bilda nätverk.

2. Nätverk kan existera mellan organisationer.

3. Nätverk kan existera inom organisationer.
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I samtliga fall kan nätverken påverka organisationerna och vice versa. Ibland
kan organisationer och nätverk stå i intern relation till varandra. De utvecklar då
ett ömsesidigt beroende. Det är inte svårt att föreställa sig hur vissa organisatio-
ner knappt skulle överleva utan interorganisatoriska nätverk, eller hur somliga
nätverk snabbt skulle dö ut om det inte vore för en skyddande organisatorisk
inramning.

En viktig strukturell skillnad mellan organisationer och nätverk är att nätverk
består av åtskilda enheter som samarbetar, medan en organisation utgör en enhet
som kan kännetecknas av samarbete, men som inte måste göra det.70 Tillhörighe-
ten i en organisation uttrycks i relationen mellan organisationen och individen. I
nätverk handlar tillhörigheten om relationer mellan nätverksobjekt. Organisa-
tioner kan lagra kollektiva resurser. I nätverk finns resurserna decentraliserade
till nätverksobjekten. För organisationen är individernas utbytbarhet central: en
organisation kan inte göra sig beroende av enskilda individer. I nätverket kan
individer bytas ut, men det får i så fall konsekvenser för hela nätverket. Organi-
sationen är ett system av positioner, nätverket är ett system av personer. Kontroll
är en central organisatorisk egenskap: organisationen präglas av kontroll. I nät-
verk finns också kontroll, men den utövas av nätverkets objekt.

Den viktigaste slutsatsen av jämförelsen mellan organisationer och nätverk är
att dessa begrepp tillsammans ger en bättre förklaring av fallstudierna än vad
vart och ett av begreppen hade gjort enskilt. Tre av fallen består av både organi-
sationer och nätverk i samarbete. För att förstå och förklara det komplexa soci-
ala spel som äger rum i dessa fall är det en klar fördel att använda organisationer
och nätverk som begrepp för olika sociala entiteter med olika egenskaper och
olika sätt att fungera.

Jag har nu, mycket kort, gått igenom avhandlingens viktigaste slutsatser om
nätverk. Nu följer en mer elaborerande diskussion där jag också återanknyter till
avhandlingens metateoretiska utgångspunkter.

Frispel

Det enklaste och kanske mest riktiga sättet att svara på frågan ”vad är nätverk”,
är med standardfrasen ”Det beror på vem man frågar”. Genomgången i kapitel
3 visar att det inte finns ett, utan flera nätverksbegrepp. Där behandlades fyra
olika varianter: nätverk som perspektiv, nätverk som fenomen, nätverk som forsk-
ningsmetod och nätverk som utvecklingsmetod. Om det nu finns flera olika
nätverksbegrepp kommer svaret på frågan att vara beroende av vilket begrepp
som åsyftas. Nu kan förstås inte en avhandling helt krasst presentera detta som
sin slutsats. Svaret måste elaboreras ytterligare.

Varje nätverksbegrepp har sina poänger. Nätverksanalysen tillhandahåller
analysverktyg som gör det möjligt att studera och beskriva nätverkens anatomi.
Nätverksperspektivet synliggör aspekter av verkligheten som andra utgångspunk-
ter bortser ifrån, och bidrar därmed till fler och ofta bättre förklaringar till soci-
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ala händelser. Att välja begrepp är som att välja verktyg. Varje verktyg har sina
möjligheter och begränsningar.

Att betrakta nätverk som sociala entiteter med emergenta egenskaper innebär
att nätverk uppfattas som något reellt existerande: en social essens med en upp-
sättning kausala krafter. Det innebär också att denna essens, eller denna sociala
entitet, betraktas som något annat än de övriga sociala entiteter som ryms inom
den sociologiska teoribildningen. Jag har diskuterat likheter och skillnader mel-
lan organisationer som sociala entiteter å ena sidan, och nätverk som sociala
entiteter å den andra, och kommit fram till att det rör sig om olika saker. I linje
med detta kan man förutsätta att också roller, institutioner, samhandlingssys-
tem, grupper eller insulat fångar sina specifika sociala entiteter. Vidare kan man
förutsätta att den sociala verkligheten är en sammansatt blandning av olika soci-
ala entiteter. Nätverk skall i detta perspektiv betraktas som en social entitet bland
andra. Allt är inte nätverk. Nätverk är inte allt. Däremot bör det uppfattas som
en viktig del av den sociala verkligheten, och därmed som ett intressant kun-
skapsobjekt för sociologin som samhällsvetenskap.

Med denna grund lagd har jag nu för avsikt att komma tillbaks till avhand-
lingens frågeställningar. Den återstående och avslutande delen av avhandlingen
består av sammanfattande och i viss utsträckning elaborerade svar på frågorna
”vad är nätverk?” och ”hur fungerar nätverk?”.

Nätverkstyper och omständigheter
Bland de nätverksdefinitioner jag tagit del av finns en utbredd föreställning att
nätverk kan typindelas utifrån tre olika kriterier. Givet definitionen att nätverk
är strukturer av sammankopplade objekt kan skillnaderna basera sig på a) vilken
slags objekt som sammankopplas, b) hur dessa sammankopplas (bindningstyp)
och c) vilket mönster som bildas genom kombinationen av bindningar. Två nät-
verk som är lika med avseende på bindningar och objekt kan alltså vara olika
genom att mönstret av bindningar bildar två olika strukturer, och därmed ger
respektive nätverk olika egenskaper och karaktäristika. För att karaktärisera
sådana skillnader har nätverksteorin utvecklat begrepp som densitet, centralitet,
geodetiska avstånd eller klickar (cliques) (Scott 1991).

På samma sätt kan två nätverk med samma bindningstyp och struktur ändå
vara väsensskilda genom att det är olika slags enheter som binds samman. En
myrstack och en byggarbetsplats har i detta avseende vissa strukturella likheter,
även om det också finns avsevärda skillnader. Myror och människor hör inte till
samma objektkategori.

Skillnader i bindningstyper har också lyfts fram och poängterats. Blockmo-
delleringen som analysmetod gör en poäng av att nätverkets struktur ofta ser
olika ut beroende på vilken slags bindningar man utgår ifrån. Men olika bind-
ningstyper mellan likadana enheter kan också generera likartade nätverksstruk-
turer. I dessa fall är det enbart bindningstypen som skiljer nätverken åt.
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Om nätverk skall betraktas som en social entitet med emergenta egenskaper
blir detta sätt att resonera otillräckligt. Det innehåller förvisso en del poänger:
två nätverk behöver inte vara identiska bara för att de har samma struktur. Men
å andra sidan är utgångspunkten knappast förenlig med tanken om nätverk som
något socialt med vissa egenskaper. Om nätverk i princip kan vara uppbyggt av
vilka objekt som helst, sammanlänkade med vilka relationer som helst i vilket
mönster som helst – då finns det knappast någon annan (emergent) egenskap
som kan vara gemensam för det man kallar nätverk. Definitionen blir alltför vid
och fungerar inte som en meningsfull utgångspunkt för en diskussion om nät-
verk som social entitet. Definitionen gör nätverk sociologiskt ointressanta.

En förutsättning för att nätverksbegreppet skall vara fruktbart som sociolo-
gisk kategori är att det har vissa fundamentala bestämningar. Ett nätverk som
social entitet kan inte vara i princip vadsomhelst. Nätverkets emergenta egenska-
per kommer inte med automatik ur alla mönster som kan beskrivas utifrån de tre
premisserna objekt, bindningar och struktur. Bara vissa objekt, sammanlänkade
med vissa typer av bindningar, i vissa strukturer, kan bilda grund för nätverk
som sociala entiteter. Flexibilitet och dynamik som emergenta egenskaper upp-
träder inte med automatik i alla nätverksliknande konstellationer, utan bara i
vissa. Det finns alltså en rad bestämda villkor rörande typen av objekt, slaget av
bindningar och mönstret i strukturen som måste vara uppfyllda för att nätverket
som social entitet skall kunna konstitueras, och för att de emergenta egenskaper-
na skall bli möjliga.

Nätverk som sociala entiteter är sociala. Först och främst genom att de, lik-
som organisationer, ritualer, roller och så vidare, är mänskliga artefakter. Men de
är också sociala genom att de är mänskliga. Nätverkets egenskaper och egenhe-
ter är, vill jag hävda, intimt sammanknippade med mänskliga egenskaper och
egenheter. Detta kan kontrasteras mot organisationen som social entitet, vilken
enligt många organisationsteoretiker tvärtom är något väsensfrämmande för det
mänskliga (Ahrne 1994:21). Människan har enligt detta perspektiv ett inbyggt
motstånd mot att bli organiserad. Därför blir kontrollmekanismerna en naturlig
del av organisationen som social entitet. Nätverk som sociala entiteter har inga
sådana kontrollmekanismer. De behövs inte. Om människan har ett inbyggt
motstånd mot att inordna sig i organisationer kan man säga att hon också har en
inbyggd egenskap att fungera väl i sociala nätverk.

En viktig förklaring till detta är att nätverk bygger på personliga relationer. Av
alla tänkbara bindningstyper har de personliga bindningarna, baserade på tillit,
framstått som de mest elementära. Det är utifrån kontaktnätet företagaren får
kännedom om kapaciteter och möjligheter hos andra företagare. De personliga
bindningarna sänker transaktionskostnaderna (Jarillo 1993), bidrar till sprid-
ning av innovationer (Sverrisson 2000) och skapar flexibilitet i samarbetet (Piore
and Sabel 1984; Berggren et al. 1998). Som sådana har dessa relationer ett grund-
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läggande förklaringsvärde till varför nätverket blir som det blir. Det blir person-
ligt. Därmed blir det mänskligt.

Också nätverksobjekten är mänskliga. I nätverk-som-sociala-entiteter-med-
emergenta-egenskaper består objekten av människor. Nätverk i denna mening är
i grund och botten system av personer, sammanlänkade med personliga bind-
ningar. Detta är nätverkets rudiment, och det är detta som skiljer nätverket från
andra sociala entiteter. Organisationer, till exempel, kan inte beskrivas på detta
sätt. En organisation är inte ett system av personer, utan ett system av positioner.
Nätverk och organisationer är olika sociala entiteter. Personlighetens roll skiljer
dem åt. Organisationer är apersonliga, nätverk är personliga.

Men är alla system av personer nätverk? I allmän bemärkelse verkar det vara
en rimlig utgångspunkt. Nätverk måste inte vara knutna till företagande, eller
ens till en konkret praktik. Ett kompisgäng kan vara ett nätverk. En gammal
skolklass som upplöses, men där kontakterna upprätthålls, kan vara ett nätverk.
Ett internat eller en konferens kan utveckla nätverk. När människor lär känna
varandra och byter adresser bildas en första grundläggande förutsättning för
nätverk.

Om dessa personliga system sätts i relation till en praktik, som i fallet med
företagande, bildas en värdeskapande symbios. När det personliga nätverket til-
lämpas i en konkret praktik aktiveras egenskaper hos nätverket som annars lig-
ger latenta. Ett nätverk utan praktik är som en skruvmejsel som ännu aldrig
kommit i kontakt med sin första skruv eller en penna som bara använts till att
dra streck. Applicerad på en praktik aktiveras egenskaper som tidigare legat la-
tent. Inom företagandet genererar nätverket värdeskapande och flexibilitet. App-
licerad på en skruv kan skruvmejseln plötsligt börja lösa praktiska problem. Och
när pennan börjar användas till att skriva öppnas en helt ny värld för pennans
praktik.

I det personliga nätverket ligger många av nätverkets kapaciteter och förmå-
gor latenta. Applicerat på en praktik aktiveras flera av dessa förmågor och kapa-
citeter. I fallet med företag och företagare är det framförallt värdeskapandet,
men också flexibiliteten och spridningsmekanismerna som utmärker sig och syn-
liggörs. Dessa egenskaper aktiveras av företagspraktiken.

Nätverk kan, sammanfattningsvis, beskrivas på många olika sätt. Det finns
många olika slags nätverk. Men grunden för nätverk som social företeelse verkar
ändå vara de personliga relationerna. Nätverk av personliga relationer är den
typ av nätverk som ligger till grund för utvecklandet av nätverksspecifika egen-
skaper. Sedan avgör omgivningen eller tillämpningen vilka av dessa egenskaper
som aktiveras. Icke-tillämpat förblir det personliga nätverket ett personligt nät-
verk. I kombination med en praktik som till exempel företagande kan det börja
bidra till skapandet av ekonomiska värden och flexibilitet. Vad nätverket tar sig
för konkreta uttryck och vilka egenskaper och kapaciteter det visar upp är en
fråga om vilken miljö det studeras i, inte vilken typ av nätverk det är fråga om.

Martin Lind - 3 Korr 02-08-16, 13.23237



238

Nätverk och nivåer
Bland olika nätverksbeskrivningar förekommer egenskaper som kan hänföras
till olika ontologiska nivåer, från interindividuell till global (Brante 1997). Ma-
nuel Castells talar om nätverkssamhället som en global företeelse (Castells 1996).
Andra beskriver nätverk som regionala fenomen inbäddade i industriella distrikt
(Pyke and Sengenberger 1992:5). Nätverk kan också beskrivas som organisato-
riska former, som en slags meso-fenomen (Jarillo 1993:16), och har också klara
interpersonella attribut, till exempel det som fångas i begreppet tillit (Borell and
Johansson 1996:76ff). I någon mening utgör också nätverket en social struktur
som tilltalar mänskliga drifter som social responsivitet (Asplund 1987), alltså en
intrapersonell struktur.

Om dessa nivåmässigt olika enheter betraktas i klump kan det vara svårt att
hitta några minsta gemensamma nämnare. Vad är det för likhet mellan det glo-
bala nätverkssamhället och små, interpersonella nätverk? Genom nivåindelning-
en ordnas de nivåspecifika strukturerna upp och relationerna mellan dem synlig-
görs. På interpersonell nivå avspeglar sig nätverkets struktur i särskilda typer av
relationer (som till exempel tillit). På global nivå ger de många olika nätverksen-
titeterna upphov till en emergent, global nätverksstruktur som anses ha en annan
logik än sin massproducerande motsvarighet. Piore och Sabel beskriver sin flex-
ibla specialisering på detta nivåindelade sätt, från verkstadsgolv via fabriker,
nationalstater och slutligen upp på global nivå (Piore and Sabel 1984).

I den här avhandlingen utgår jag ifrån att nätverk är en social entitet på orga-
nisationsnivå. Som struktur har det till exempel vissa epistemologiska implika-
tioner som ger effekter också på andra nivåer. På aktörsnivå återspeglar sig nät-
verkets sätt att fungera i aktörernas sätt att tänka (Kallinikos 1995). Nätverks-
aktören tänker samarbetsinriktat, har förtroende för andra aktörer och är öppen
för nya, flexibla lösningar. Denna tes har jag funnit gott stöd för i fallstudierna.

Relationen mellan nätverkets kognitiva struktur och aktörernas är dialektisk.
Aktörer som tänker flexibelt har bättre förutsättningar att bilda och utveckla
nätverk. Omvänt har nätverket som social struktur en tendens att utveckla aktö-
rernas mer flexibla sidor. Dialektiken mellan nätverket och dess aktörer verkar
utgöra en stark drivkraft bakom förstärkandet av nätverkets emergenta egenska-
per. Om aktörerna inte var flexibla innan utvecklar de successivt en flexibel för-
måga helt enkelt genom att vara aktiva i nätverket, genom att vara agenter i
nätverkets reproduktion, genom att delta i nätverkets praktik, genom att sociali-
seras in i nätverkets epistemologi och genom att internalisera substansen i denna
epistemologiska praktik till sina egna medvetanden. Dialektiken mellan nätver-
kets epistemologi och aktörens är en dialektik mellan den intra-organisatoriska
nätverksnivån och den intrapersonella individnivån. Växelspelet försiggår mel-
lan det som händer i nätverket och det som händer i individerna som ingår i detta
nätverk.
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Nätverkets emergenta egenskaper är inte enbart förbehållna nätverk. De före-
kommer i alla möjliga sociala sammanhang, och utgör egna abstraktioner. Det är
alltså inte bara nätverk som kan vara flexibla eller värdeskapande. På samma
sätt är nätverkets konsekvenser på interpersonell nivå inte unika för nätverk.
Förtroende existerar i oändligt många fler sammanhang än nätverkssamman-
hang. Den sociala responsiviteten är en grundläggande mänsklig egenskap som
finner tillfredsställelse också i andra sammanhang än de som präglas av nätverk.
Vad som är unikt eller emergent är den struktur som producerar eller gynnar
egenskaperna och egenheterna. Flexibiliteten är en nätverksspecifik egenskap
därför att den passar ihop med nätverkets sätt att fungera. Rigiditet är inte en
nätverksspecifik egenskap därför att den inte passar ihop med nätverkets sätt att
fungera. När jag talar om nätverksspecifika egenskaper på intrapersonell, inter-
personell, intraorganisatorisk, interorganisatorisk eller global nivå handlar det
alltså om en slags egenskaper som passar särskilt väl överens med en nivåspecifik
nätverksstrukturs sätt att fungera. Och nätverksstrukturen finns, enligt mitt sätt
att se det, på samma ontologiska nivå som exempelvis organisationer. Nätverk
är en slags meso-fenomen. Dess generativa mekanismer är aktiva på den ontolo-
giska nivå där organisationerna finns. Nätverksspecifika egenskaper kan dyka
upp på alla nivåer.

Det transfaktiska nätverket
Till de metateoretiska utgångspunkterna för denna avhandling hör antagandet
att sociala strukturer är transfaktiska. Det innebär att de kan existera även om
de inte syns, eftersom de a) kan ligga latent och inte vara aktiverade, b) kan vara
aktiverade men motverkade av andra mekanismer eller c) kan vara aktiverade,
ge empiriskt utfall men förbli oupptäckta. För nätverksforskningen ger denna
utgångspunkt vissa konsekvenser, framförallt rörande vilka antaganden som är
rimliga att dra om nätverkens natur. Nätverk, som social entitet betraktade, kan
enligt detta synsätt ha en egen existens oberoende av empiriska uttryck. Ett nät-
verk kan med andra ord existera även om det inte går att observera.

I den här avhandlingen är den utgångspunkten tydlig. Jag har intervjuat före-
tagare och näringslivsutvecklare, besökt företag och konferenser, läst litteratur
och analyserat material, men jag kan ändå inte säga att jag har sett ett enda
nätverk. Vad jag däremot kan säga att jag har sett, eller tagit del av, är olika
människors uppfattningar om vad nätverk är och hur nätverk fungerar. Jag har
också sett spår av nätverk när jag har analyserat det primärempiriska underlaget
till avhandlingen. Men själva nätverken – deras sätt att fungera och sätt att se ut
– det kan jag bara göra kvalificerade gissningar om.

Antagandet får också direkta konsekvenser för hur jag kan besvara frågan
”vad är nätverk?”. Om nätverk är transfaktiska kommer en definition inte att
kunna innehålla några empiriska villkor. Möjligen kan man tala om empiriska
kännetecken, men som sådana kan dessa inte bilda grund för en definition av
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nätverket som social entitet. Vad ett nätverk tar sig för uttryck i en konkret
situation är en konsekvens av vad nätverk är och hur nätverk fungerar, i kom-
bination med rådande förutsättningar i den aktuella situationen. Därför kan sam-
ma slags nätverk ge ett stort, om än icke obegränsat, antal uttryck. Vad nätverk
är handlar alltså inte enbart om vilka manifestationsformer det antar i en kon-
kret situation.

Gemensamt för de fall som har studerats är att de alla utgör exempel på nät-
verk mellan företagare. Det är olika slags nätverk, förvisso, men de hör ändå till
en tydligt avgränsad kategori. Bland dessa fall har jag kunnat observera flera
tydliga kännetecken som med god grund kan antas vara genererade av nätverk,
till exempel värdeskapande, flexibilitet, personliga relationer och prestigelöshet.

Dessa egenskaper kan vara praktikspecifika. Det kan vara så att de bara gäller
för nätverk mellan företagare. Särskilt värdeskapandet som emergent egenskap
kan i flera av sina uttrycksformer direkt hänföras till att det som studeras är
nätverk i produktionssammanhang. I vilka andra sammanhang än i produktio-
nen kan nätverk bidra till ekonomiskt värdeskapande? I vilka andra samman-
hang bidrar nätverk till flexibilitet? Svagheten med att enbart studera en kategori
av nätverk är att man därigenom endast får möjlighet att studera en uppsättning
egenskaper, nämligen de egenskaper som triggas eller icke-motverkas i samman-
hang som rör produktion och företagande. För tydlighetens skull vill jag därför
poängtera, om det inte framgått tidigare, att valet av empiriskt studieobjekt,
alltså nätverk mellan företagare, självfallet påverkar vilken bild som framträder
av nätverket. Det som studeras är nätverk i en särskild typ av miljö. Denna miljö
påverkar vilka av nätverkets egenskaper som aktiveras och synliggörs i det empi-
riska materialet. Om jag hade studerat nätverk i en annan miljö och i andra
sammanhang hade kanske bilden av nätverket sett annorlunda ut. Andra egen-
skaper hade kanske aktiverats, och vissa av egenskaperna som är aktiverade i de
här studerade fallen hade kanske legat latenta.

Nätverkets generativa mekanismer
Nätverk, liksom många andra sociala entiteter, har två slags kausaliteter. Den
första åsyftar nätverkets ”triggningsbarhet”. Nätverket är en potentialitet, åt-
minstone för en viss kategori sociala grupper. Eller med andra ord: vissa sam-
lingar av sociala entiteter (företrädesvis individer) har egenskapen att kunna ut-
vecklas till nätverk. Detta kräver förstås rätt förutsättningar och en adekvat
igångsättningsprocess (såvida det är fråga om en extern triggning, och inte en
intern). Triggningsbarheten gäller också för många av nätverkets inneboende
egenskaper. Olika nätverk ser olika ut. Det kan förklaras med att nätverk i olika
kontexter har stimulerats att generera olika uppsättningar egenskaper. Egenska-
pen att vara ekonomiskt värdeskapande, till exempel, förutsätter att nätverket
finns i eller i anslutning till en miljö som skapar värden. I familjenätverk eller
hembygdsföreningar kanske förmågan att skapa ekonomiska värden inte blir
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aktiverad, utan ligger kvar latent. Kombinationer är också möjliga. Framgångs-
receptet i Gnosjö handlar om att kombinera de personliga nätverk som kanali-
seras via föreningslivet med affärslivet och småföretagsamheten till en vinnande
symbios. Nätverken blir värdeskapande till exempel genom att personkännedom
och förtroende bidrar till minskade transaktionskostnader. Detta innebär dock
inte att alla personliga nätverk i frikyrkor är värdeskapande nätverk knutna till
det lokala näringslivet. Egenskapen finns som potentialitet, men är inte nödvän-
digtvis aktiverad överallt.

För det andra finns det i nätverk också immanenta tendenser. Med detta me-
nas att nätverksstrukturen genererar vissa mekanismer av sig själv, och att dessa
ger utfall på händelsernas nivå så länge de inte motverkas av andra mekanismer.
Detta märks inte minst i olika typer av projekt där man med löften om direkta
ekonomiska vinster lockat in företagare i nätverksförsök. Med tiden har försö-
ken lett till etableringen av en nätverksstruktur, vilken i sin tur genererat ett nytt
samarbetsklimat mellan företagarna och en i övrigt ganska annorlunda (men
ofta bättre) tillvaro. Själva poängen med nätverket upptäcktes alltså först när
nätverksstrukturen själv hade fått tid och möjlighet att generera de händelser
som det ligger i dess natur att generera. Skillnaden mellan egenskaper och ten-
denser är att egenskaperna handlar om vad nätverket kan göra, medan tenden-
serna avser det som nätverket hela tiden försöker göra. Alla människor har egen-
skapen att kunna tända eld på hus, men bara pyromanen tenderar att göra det.

Nätverk kan uppstå ”spontant”, utan hjälp av medvetna satsningar. För såda-
na exempel har den ursprungliga igångsättningen oftast externa orsaker, men
dessa förutsättningar och särskilda föregående handlingar kan ha uppstått spon-
tant. Ett exempel på detta är när det existerar en samling sociala entiteter med
potentialitet att utvecklas till nätverk i en social kontext där förutsättningarna är
goda, och om det händer något som gör att ett nätverk utvecklas. Igångsättning-
en kan vara medveten eller omedveten, men fortfarande orsakad av externa fak-
torer. Därefter kommer nätverkets egen utvecklingstendens att börja verka, till
exempel den självförstärkande tendensen.

Misslyckade nätverk
Många nätverk misslyckas. Varför? En förklaring är förekomsten av motver-
kande mekanismer. Det behöver alltså inte vara så att nätverkets självförstärkande
tendens inte fungerar. Den kan mycket väl fungera, men motverkas av andra
tendenser, till exempel en organisations tendens att formalisera och utöva kon-
troll. På individuell nivå kan det vara så att vissa personer helt enkelt inte är
mottagliga. Efter att under en lång period ha socialiserats in i ett visst sätt att
bemöta andra personer i vissa sammanhang kan det vara svårt att plötsligt gå
över till ett helt annat sätt att vara. Det sätt på vilket man möter sin omgivning är
ju som bekant en del av den egna personligheten och identiteten. Således är en
beteendeförändring i mångt och mycket också en personlighetsförändring, och
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mot personlighetsförändringar har det mänskliga medvetandet många försvars-
mekanismer, framförallt betingade av rädslan att hamna i kognitiv dissonans.

Med andra ord behöver inte misslyckade försök att etablera nätverk betyda
att nätverk inte fungerar. Om försöket möter motstånd eller om aktörerna i för-
söket inte är beredda att lära sig ett förändrat beteende kommer denna frånvaro
av förutsättningar att leda till frånvaron av nätverk.

Nackdelar med nätverk
Finns det inga nackdelar med nätverk? Det är en fråga som har fått mycket nä-
ring i den här avhandlingen. I princip alla egenskaper och effekter som har be-
rörts är eller kan uppfattas som positiva. Det är i och för sig inget som är unikt
för undersökningar om nätverk. Bland all litteratur som handlar om ämnet är
det få som likt Richard Sennett (2000) har ansträngt sig för att hitta brister och
nackdelar med nätverksrelaterade effekter. Sennett menar att flexibiliteten bland
annat används som förevändning för att underlätta för ekonomiska intressen att
ytterligare exploatera arbetskraften, och att detta får negativa konsekvenser för
hur människan uppfattar sig själv.71 Denna tendens skymtar också fram i Jarillos
(1993) beskrivning av Benetton-exemplet. Den decentraliserade organisationen
med sin småskalighet i stordriftstappning för ner ansvarstagandet för pro-
duktivitetsmålen på fabriksgolvet. Därmed uppstår också en effektiv lösning på
bekymret med stora fackförbund och organiserade intressen som värnar om de
anställdas arbetssituation, och som kan hindra ledningens krav på organisatio-
nens förmåga att anpassa sig till fluktuationer i efterfrågan. En småföretagare
känner mer för sitt företag än vad en anställd gör för det företag där han/hon har
sin anställning. Därför har en organisationsliknande konstellation av småföreta-
gare betydligt mindre ”problem” med sådant som anställningstrygghet och krav
på medbestämmande än en stor koncern där arbetskraften till största majorite-
ten består av lönearbetare.

Dessa aspekter har inte kommit fram i mina fallstudier, och det beror på att
jag har intervjuat företagarna, inte deras anställda. Hos företagarna är bilden av
nätverk genomgående positiv. Det skulle vara intressant att undersöka om deras
anställda har samma bild, och om nätverket överhuvudtaget återspeglar sig i
arbetet på ”golvet”.

Inte bara den renodlade nätverksforskningen möter frågan om eventuella nack-
delar med nätverk. Robert Putnams sociala kapital beskrivs till övervägande de-
len i positiva ordalag, och hans undersökningar visar nästan uteslutande upp
positiva effekter av detta fenomen (Putnam 2000; Putnam 1996). Hans Italien-
studie (Putnam 1996), som i många stycken är en jämförelse mellan norra och
södra Italien, visar att skillnaderna mellan regionerna beror på att det i norra
Italien, framförallt i Emilio-Romagna-regionen, finns socialt kapital. Men mot-
polen, södra Italien, kännetecknas inte följdenligt av frånvaron av socialt kapi-
tal, utan av närvaron av ett annat slags socialt kapital som Putnam kallar nega-
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tivt socialt kapital. Svaret på frågan om det inte finns nackdelar med socialt
kapital blir därför att det finns negativt socialt kapital också.

För nätverk är det nog inte så enkelt att man kan tala om positiva och negati-
va nätverk. Nätverk kan vara positiva för verksamheter med negativa syften,
som till exempel i maffianätverk eller underleverantörsnätverk till drogsyndikat.
Frågan är då inte om nätverk är positiva eller negativa, utan för vem de ger
positiva effekter och för vem de ger negativa effekter.

En tydligt negativ effekt drabbade ett nyetablerat företag i Gnosjö. Följande
beskrivning fick jag del av under en konferens om småföretagande vid Växjö
Universitet i december år 2000. När ett nytt företag etablerade sig i Gnosjö gick
det ganska snabbt och lätt att komma in i den småföretagargemenskap som präg-
lar orten. Samarbetet kring resursutnyttjande och den för orten kända Gnosjö-
andan fungerade som ett viktigt stöd i det nya företagets vardag. Vid ett tillfälle
blev det nya företaget tillfrågat om det ville vara med på en insamling till en
festlighet som skulle anordnas på orten. När man tackade nej fick det till konse-
kvens att företaget hamnade utanför gemenskapen. Plötsligt var ingen intresse-
rad av att samarbeta längre. Efter en tid gick det nya företaget i konkurs.

I fallstudien av Haggårdens såg synliggörs ytterligare en aspekt som kan upp-
fattas som negativ. Nätverket utgör där en tydlig personlig struktur som också
kräver ett mått av personlighet i relationerna mellan nätverksobjekten. I längden
kan det bli tröttsamt att alltid vara personlig. Ibland kan det vara en fördel att
kunna koppla bort sig själv från det man gör. Eller som företagaren uttrycker det
”…det kanske skulle bli en svårare vardag att vara så personlig”. När man gör
affärer med personliga relationer som grund krävs en helt annan hänsyn än om
relationerna är helt opersonliga. Kärnan i denna paradox fångas ganska bra i
repliken ”Den här bilen skulle jag aldrig sälja till en kompis”.
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English Summary

Introduction
Over the last two decades, the network concept has had a major impact on theory
development, scientific research and also on everyday life. Perhaps Manuel
Castells’ famous trilogy on the Information Age can be seen as a monument to
the raising of the concept in sociological research (Castells 1996). In addition to
Castells’ work, there is an abundance of network literature in various disciplines
(for instance Axelsson 1996; Berggren et al. 1998; Borell and Johansson 1996;
Gustavsen and Hofmaier 1997; Holmström 1996; Håkansson and Snehota 1995;
Illeris and Jakobsen 1990; Perry 1999; Scott 1991).

Outside the academic world, discussion of networks has increased considera-
bly, to a large extent because of the increase in projects financed by the EU (Svens-
son et al. 2001; Utbult 2000). The term also occurs in strategic discussions of
regional and local development (Staber et al. 1996). In the Swedish press, refe-
rence to the concept of networks increased from 0.1 to 0.8 per cent between
1990 and 2000.

Although the concept is used ever more widely, there are many ways of under-
standing its meaning. The network concept can refer to many different things,
and there seems to be widespread opacity surrounding its practical application.
This makes it interesting to examine the meaning of networks more closely.

Networks are also interesting from a sociological point of view. If networks,
like norms, language, roles, rituals or organizations, are social structures in their
own right, and if these structures influence the appearance of social phenomena
and how they change, then it is of great interest for sociology to better underst-
and these structures.

Aim and Outline of the Study
The questions for this study are:

1. What are networks?
2. How do networks work?

The questions are answered by means of two different investigations. One is
chiefly theoretical, aiming to answer the questions by examining what existing
research, theory and conceptualizations tell us about networks. The second
investigation is primarily empirical and aims to answer the questions on the basis
of four studies of actual networks. For these two investigations, I have narrowed
the overall issues to the following research questions:
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1. What does network research tell us about what networks are and how
they work?

2. What conclusions can be drawn from present network concepts?

3. What do the experiences from four different entrepreneurial networks tell
us about what networks are and how they function?

4. What conclusions can be drawn from the four case studies?

The two investigations correspond to two parts of the thesis, one theoretical and
one empirical. The theoretical section begins with an examination of four diffe-
rent concepts of networks used in social research: network as a perspective,
network as a phenomenon, network as a research method and network as a
method for development. The concept is then further investigated on three levels.
On the first level, the parts of a network and the relationships between these
parts are analysed. The second level focuses on the emergent properties of a
network. The emergent properties refer to those irreducible features that make it
a network, and that at the same time mark the difference between networks and
other types of social entities (organizations, rituals etc.). Two such properties
form the starting point for the discussion, namely value-adding and diffusion.
The third level of analysis places the network in relation to something else, in
this case space and organization.

In the empirical section, four cases of SME networks1 are examined. The aim
of these case studies is to identify the network and to study how the network
works. What in the example is the network? How does the network work in the
actual case? What does the network do? What properties can be assigned to the
network and the way it works? Or, more comprehensively, from the examination
of four cases of networks, what conclusions can be drawn about what networks
are and how they function?

The cases are all from the region of Bergslagen in south central Sweden, and
differ mainly in the way they are organized. One of the cases is organized as a
joint-stock company, two as economic associations and the last is not formally
organized at all. All the cases are SME networks, and all respondents except one
are entrepreneurs in those SMEs. The non-entrepreneur is a local official wor-
king in regional development. In a wider perspective, the empirical material is
limited: the networks examined are all of a specific type. The principal reason for
this is that this type of network, an entrepreneurial network, demonstrates a
broad set of activated properties. The entrepreneurial context activates a number
of properties that can be explained by the way the network works.

1 Small and Medium-sized Enterprises.
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Approach and Method
The theoretical examination is based on a wide and disparate range of literature.
The network concept is used in virtually every academic discipline, and for a
large number of tasks. In 2001, twelve thousand academic papers with some
kind of connection to the concept of networks were published in a variety of
journals (EBSCO academic full text search). For the last ten years the total is
over one hundred thousand titles. Given this amount of literature, I cannot say
that I have accomplished a representative selection of network theories in
existence, which would be an impossible task. On the basis of the literature I
have been able to examine, which hopefully is representative at least to some
extent, I have concluded that there are four basic concepts of networks.

Each of these network concepts is examined in greater detail on the basis of
the overall questions for the thesis, i.e. what does the network-as-perspective-
concept tell us about what networks are and how they work, what does the
network-as-phenomenon-concept tell us about it and so forth. The answers to
these questions are not always obvious from what the authors actually write, but
rather by what they presuppose about networks in writing what they write.

This examination of network concepts concludes with a more detailed and
developed network model, described on three theoretical levels. On the first le-
vel, the parts of a network and the relationship between them are examined
more closely. The parts are labelled ties and objects, and the pattern they form is
termed the structure. The first level of analysis is thus concerned with ties, ob-
jects and the structure they form. On the second level, the emergent properties of
the network are analysed. Two properties form the point of departure, namely
value-adding and diffusion. In analysing these properties more closely, a number
of related properties are also examined. The value-adding ability, for example, is
to a great extent dependent on properties such as flexibility and trust. On the
third level of analysis, the network is examined in relation to space and organiza-
tion. This three level analysis is used throughout the thesis.

The empirical examination is based on four case studies of entrepreneurial
networks. The first case is a network of five firms in the hotel and conference
sector. The network is organized as an economic association. The second case is
an association of 28 small firms in the machine and metal products industry.
This network is also organized as an economic association. The third case is in
the same sector, but consists of seven companies, organized as a joint-stock com-
pany. The fourth and last case is a small company in the wood processing indu-
stry. Methodologically, this case study differs from the others in that it is analy-
sed from the perspective of a single company. It also differs from the other cases
by not being formally organized at all. The enterprises examined have between 1
and 89 employees.

I conducted 19 interviews in person and 26 interviews by telephone. The per-
sonal interviews were carried out in stages, case by case, between September
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1998 and February 2001. All the telephone interviews were for one case and
were conducted from late August to early September 2001.

Each personal interview was conducted at the entrepreneur’s place of busi-
ness. The length of the interviews varied between 30 and 90 minutes, except for
one that took just over four hours. One additional interview was conducted with
two employees in one of the networks, but it was not recorded because the re-
spondents were not comfortable with the tape recorder. Instead, I took notes
during the interview. Notes were also taken during the telephone interviews.

The purpose of the interviews was to identify the networks and to find out
how each network functioned. What in each specific case is the network? How
does this network work in reality? What properties can be explained as a result
of the network and the way it works? In other words, how does the network
generate the effects that the respondents associate with the network?

All the personal interviews were transcribed and further analysed afterwards.
I have used different methods of analysis depending on the nature of the inter-
view. According to Kvale (1997:172-185), these methods can be summarized in
four principles: concentration, categorization, interpretation and narrative struc-
turation. The first principle was used to concentrate content expressed circui-
tously in an interview. The second principle implies making order from a trans-
cribed interview: marking sections relevant to the thesis questions. The third
principle contrasts with the first and involves developing and deepening aspects
mentioned only briefly in the interview. The last principle was used to reformula-
te more exhaustive accounts from the interviews, for example when one of the
respondents described the development of his or her network.

The empirical material from the telephone interviews was analysed by block
model analysis.

A substantial part of the method chapter is an account of the metatheoretical
basis for the thesis, namely the principles of critical realism. This point of view is
intelligibly summarized by Andrew Sayer (1992:5-6).

Conclusions
A network is usually defined as a structure of linked objects. This definition has
three components: ties, objects and structure. Any analysis of a network should
take into account the types of relations that bind the objects together, the types
of objects that form the network and what the structure of these ties and objects
looks like.

However, a network is more than simply a structure of objects and ties. It is a
social entity with emergent properties. These properties are expressed differently
depending on the social context. In one context one set of properties is activated,
while another context could activate a different set of properties. Altogether, the
emergent properties of a network constitute opportunities and potentialities that
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do not necessarily correspond to empirical regularities. It is the sum of the abili-
ties that defines a network: a network is not what it does, it is what it can do.

The ties can be of different types. What a network looks like and how it works
depends on the ties that constitute the network. According to network theory,
different ties make different networks. Network analysis examines relations of
transaction, communication, power, kinship and feelings (Knoke and Kuklinski
1982:15-16). Not only the type of tie, but also its strength can vary. Mark Grano-
vetter has made the point that weak ties are very important in many social situ-
ations (Granovetter 1982).

In the case studies there are principally two types of ties that have shown to be
of importance: social (or personal) ties and ties for chains of production. By
social ties I mean personal relationships between network objects. Chains of
production refer to coordinated activities that lead in the end to a product that
can be sold in a market. In all the case studies except one, personal relationships
served as a lubricant to coordinate chains of production. In the case where they
did not work in this way, there were no chains of production. All of the compa-
nies in that case are conference establishments and provide the same kind of
service. That network therefore does not have the primary purpose of coordina-
ting chains of production, but instead fulfils a number of other important func-
tions.

From the case studies I have concluded that personal ties are fundamental to a
network, and that the chains of production are a type of tie that may, but does
not have to, occur when the network is activated in an entrepreneurial context.
For the entrepreneurs and their enterprises, the social exchange has no value in
itself, but if it can add value, for example as a lubricant in coordinating produc-
tion chains, it fulfils an important purpose.

Objects are those things that network ties hold together. Just as with ties, there
are different kinds of objects. According to network theory, different objects
make different networks. I have suggested that network objects are more than
simply nodes between ties. Network objects are real and they possess certain
properties. Those properties can be affected by the relations to other objects or
by the position in a network structure.

Networks do not fit everyone. To be able to work in a network, the network
object must have a certain degree of network competence, that is, an ability to
function in a network (Pikhala et al. 1999:340ff.). This competence does not
have to be present from the beginning, but can be internalized and developed as
the network object grows into the network (Svensson 2000).

An object distinction that has been discussed in the case studies is the relation-
ship between the entrepreneur and the enterprise. Which is the active network
component? Is it possible to distinguish between these objects or has the entre-
preneur internalized the enterprise? For the actors themselves these objects seem
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to merge, but the overall impression is that people, not enterprises, build the
network.

The sum of objects and ties makes a pattern or structure. The network struc-
ture influences the function and properties of the network. It also affects the
network objects and their abilities. To illustrate network structure, network analy-
sis offers different models, essentially of two kinds: matrixes and graphs (Scott
1991). It is not only networks-as-social-entities that can be described and illus-
trated by these models: simply because something can be illustrated by a net-
work model does not mean it has the emergent properties of a network.

In the case studies, I have examined structures of production chains and per-
sonal structures. The production chain structure often looks different to the struc-
ture of personal ties. From a network perspective these structures make different
networks. I have argued that the structures are more like two different faces of
the same network. For the network-as-social-entity, the structure of personal ties
is fundamental. Without this structure, the emergent properties of the network
will not appear at all. Chains of production can be coordinated without personal
relations — such chains can be found anywhere in production contexts — but a
network structure based on production chains alone does not necessarily produ-
ce the emergent properties associated with networks as social entities. To regard
markets as networks, as Ivan Snehota (1993) and others, does not mean that all
markets are networks based on personal ties. What makes an SME network a
network is not the coordination of production chains, but the personal relation-
ships that manage these chains. Thus it is not the coordination itself, but the way
of coordinating that is of importance here. Networks can be found in structures
of many different types of ties, but for the emergent properties to emerge there
has to be a structure of personal ties at the core.

It is not sufficient to define networks as a “group of two or more connected
relations” (Axelsson 1996:226, my translation). If a network is a social entity,
like an organization but something else, this entity can be assumed to possess a
number of properties that cannot be derived from or explained by ties, objects or
structure. This assumption is not particularly controversial. Most of the network
concepts examined in this thesis presuppose, explicitly or implicitly, that net-
works have emergent properties. Even the network perspective provides the net-
work with emergent properties. Networks are sometimes described as flexible,
specialized and informal. They are supposed to be able to create different kinds
of values, and are also characterized by an ability to spread knowledge and inn-
ovations among the network objects. In their form, networks are constructed of
heterogeneous and specialized units that cooperate. This combination is descri-
bed as the core of the dynamic and way of functioning of the network (Snehota
1993:34; Jarillo 1993:13ff.). The combination of heterogeneity and cooperation
makes a network flexible and competitive.
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I have assumed that a network is not a method or a perspective, but a social
entity with certain properties. The investigation has provided support for this
assumption. There is extensive research on SME networks, industrial areas and
value-adding chains that shows that networks in production contexts form soci-
al constellations with their own distinctive features and ways of working (Perry
1999; Bengtsson 1994; Illeris and Jakobsen 1990; Piore and Sabel 1984; Pyke
and Sengenberger 1992; Sydow 1996). The use of networks as a way for deve-
lopment also speaks for the notion of networks as social entities, since networks
can apparently be created and activated by regional policy or other kinds of
strategies (Svensson 2000). When a network is activated, it starts to generate
social effects such as social capital, increased competitiveness or greater well-
being.

Two of the emergent properties are value-adding and diffusion. These aspects
have been the point of departure for an investigation of the emergent properties
of networks. The ability to create value concerns different kinds of value and
different ways of creating this value. Michael Piore stresses flexibility and its
consequences for effectiveness and competitiveness. Flexibility generates econo-
mic value for the enterprises in a network (Piore 1994). Carlos Jarillo focuses on
cooperation and its positive effects on transaction costs. The low costs that result
from cooperation lead to more rationalized production, which keeps transaction
costs down and thereby contributes to the creation of economic value (Jarillo
1993). The network not only creates economic value, but also social value. Soci-
al capital is one such value (Broady 1991; Putnam 1996; Johannisson 2000), and
social responsitivity another (Asplund 1987).

In the case studies, several different value-adding processes were identified.
Most networks had signed joint purchase agreements with various suppliers,
which not only lowered prices, but also saved a great deal of time. I also obser-
ved several examples of cooperation in marketing and advertising. The coopera-
tion and trust keeps transaction costs down, and the decentralized form of coo-
peration creates flexibility and adaptability, which in turn increases the ability to
survive changes in circumstances. The networks also provide a cushion effect
that can be used in various ways. When orders and inquiries come in, every
network object can count on the capacities of the other objects. They do not
have to restrict themselves to their own competence and ability: if a customer
desires a wider system solution, this can usually be arranged with the help of the
other enterprises in the network. The cooperation also generates a positive at-
mosphere. The interaction becomes more personal, which creates solidarity and
social well-being.

Diffusion is about how things spread in a network. As is the case for the value-
adding property, different things can be spread, and they can be spread in diffe-
rent ways. Borell and Johansson (1996) mention three different diffusion mecha-
nisms: (1) the hypothesis of connectedness, meaning that informal, personal net-
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works have the greatest impact on gauging, deciding on and implementing new
ideas; (2) the hypothesis of role equivalency, referring to spreading by copying,
not through personal connections but via trade journals, trade fairs, conferences,
scientific reports, news material or consultants; and (3) the threshold hypothesis,
which views the course of spread from an individual perspective, i.e. that indi-
viduals have different threshold values for how many other individuals must
perform a certain act before they copy it. These three principles can also be found
in the case studies, above all the mechanism of connectedness. The other mecha-
nisms are more concerned with principles for the spread of network ideas. The
hypothesis of role equivalency can explain the spread of networks encouraged by
the possibility of applying for funding from the EU. The threshold hypothesis
can explain the acceleration that characterizes this process: the more individuals
who work in a network-like way, the more other individuals tend to follow.

The strength of network ties is significant for the type of ideas that spread and
the way they spread (Sverisson and van Dijk 2000). Strong ties incorporate a
powerful diffusion capacity, but they are not as strong a guarantee for innova-
tion and development. Weak ties are however more likely to conduct innova-
tions and new ideas, usually into a clique of strong ties.

The case studies show different kinds of diffusion. Most of the information is
spread through personal relationships, for example suggestions on how the en-
terprises can improve their production, information on new business opportuni-
ties or knowledge about new ways of solving problems. Innovations are also
spread, as for example when the owner of one of the companies travels abroad to
build drying facilities or saw lines for birchwood that build on a new technique
that the owner himself has developed.

A network can be analysed not only through its components and emergent
properties, but also in comparison with something else. On a third level of analy-
sis, I have examined networks in relation to space and organizations.

The relationship between networks and space is temporary, but not essential.
Networks can be bound to places, but they do not have to be. Where they are,
they are so either because the network objects are rooted in a place, or because a
certain place offers favourable conditions for networks. An entrepreneur can
have a strong attachment to a place or district, perhaps where he or she grew up,
just as entrepreneurship or a cooperative culture can be viewed as regional phe-
nomena. However, as one of the cases shows, a location in space is not necessary.
In this particular case there is no spatial density at all: the network objects are
spread throughout the northern hemisphere, from Canada in the West to Japan
in the East. This shows that personal ties can bridge cultural as well as geo-
graphical distances.

The relationship between networks and organizations can be understood in
different ways. Some view organizations as a kind of network (Borell and Jo-
hansson 1996), others regard networks as a kind of organization (Bendix et al.
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1998:29ff.; Baker 1992:397). I have argued that networks and organizations are
different. If this is the case, they can stand in three types of relationship to one
another:

1. Organizations can form networks.

2. Networks can exist between organizations.

3. Networks can exist in organizations.

In all cases networks can have an effect on organizations, and organizations can
also have an effect on networks. Sometimes networks and organizations develop
internal relationships to one another, a mutual dependence. It is not difficult to
envisage how some organizations would barely survive without inter-
organizational networks, or how some networks would rapidly cease to exist
were it not for a protective organizational shield.

An important structural difference between organizations and networks is that
networks are formed of separate units that cooperate, while organizations form
a single unit that may, but does not have to be characterized by cooperation. The
affiliation to an organization is realized in the relationship between the organiza-
tion and the individual. For networks, the affiliation is all about relationships
between network objects. Organizations can record and save collective resour-
ces; in networks resources are decentralized to the network objects. For organi-
zations, the substitutability of individuals is central: an organization cannot be-
come dependent on individuals. In a network, individuals can be changed, but
this affects and changes the whole network. An organization is a system of posi-
tions; a network is a system of people. Control is a central organizational proper-
ty: organizations are characterized by control. In networks there is control, but
that control is exercised by the network objects.

The most important conclusion from the comparison of organizations and
networks is that these concepts together provide a better explanation of the case
studies than either of the concepts alone. Three of the four cases consist of both
networks and organizations in cooperation. To understand and explain the com-
plex social interplay that occurs in these case studies, it is a great advantage to
use networks and organizations as concepts for different social entities with dif-
ferent properties and different ways of working.
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Noter
1 Jannis Kallinikos, till exempel, menar att ”the network concept seems to have been fuzzily defined
and have remained ambiguous, not having yet acquired the theoretical coherence that characterizes
the other alternative research traditions” (Kallinikos 1995:122).

2 På Svenska EU-programkontoret råder stor osäkerhet om begreppsinnebörden, och man har inga
klara kriterier att utgå ifrån när man skall fördela pengar till projekt som syftar till att utveckla
nätverk.

3 Dessa typer är grova kategoriseringar som jag själv har kommit fram till. Hur jag har kommit fram
till dem motiverar jag i kapitel 3.

4 För en utförligare diskussion om skillnaderna mellan verkliga objekt och kunskapsobjekt, se Alt-
husser (1970:51ff).

5 Putnam är dock inte den ende som kunnat konstatera detta. Se exv Klefbeck (1995:96ff) för fler
exempel.

6 Thomas Coniavitis definierar metod på följande sätt: ”Metodologin är själva den konkreta proces-
sen att nå kunskap så som den bestäms av varje vetenskaplig disciplin, dvs de olika vetenskapernas,
eller skolornas angreppssätt, regler och begrepp ”i arbete”, i tillämpning. Metodologin är inte for-
mulerad på samma abstraktionsnivå i alla skolor…” (Coniavitis 1984:65)

7 Att “näta” är företagarens egen benämning på vad som pågår när han åker jorden runt för att
träffa samarbetspartners och andra som har betydelse för den verksamhet han driver.

8  Jag har sökt i LIBRIS, EBSCO Academic Search Fulltext Elite, IDEAL, MUSE och Science Direct
med sökordet ”Kista” utan att få någon relevant träff.

9 Informationen grundar sig dels på Möckelnföretagens företagskatalog 1999–2000 och dels på vad
enskilda företagare i avhandlingens intervjuunderlag har sagt om föreningen.

10 Beskrivningen baseras dels på uppgifter från företagets hemsida (www.torfolk.se) och dels på ett
studiebesök som genomfördes 28 mars 2001.

11 Informationen grundar sig på en telefonintervju genomförd med nätverkets VD Åke Ström den 25
maj 2000.

12 I några fall har tangentbord använts till fickdatorn, vilket möjliggjort ett mycket snabbt ned-
tecknande av information. I ungefär lika många andra fall har tangentbord inte använts, vilket har
inneburit långsammare anteckningar och mindre direktdokumenterad information.

13 Detta kan naturligtvis utvecklas vidare (se exv. Bhaskar 1989: 66–88; Bhaskar 1997:244–246).

14 ”Tendencies may be possessed unexercised, exercised unrealized, and realized unpercieved (or
undetected) by men.” (Bhaskar 1997:184).

15 Sayer har inspirerats av Bhaskar (1997), som i sin tur verkar ha hämtat en del från Mario Bunge
(Johansson & Lind 1999).

16 Se exempelvis Knoke & Kuklinski (1982), Scott (1991) eller White m.fl. (1976). Kopplingarna
mellan noderna motsvaras av empiriskt manifesterade länkar.

17 Bhaskar (1997:252) skriver ”I use the term ’cause’ to refer both to the antecedent event, condition
or agent which triggers a mechanism and to the mechanism (and a fortiori the law it grounds) itself.
Thus I talk both of men as causal agents of sequences of events and of the causal laws to which their
activity may sometimes give them access, but of which they are not of course (in general) the agents.”

18 Skilja från, eller ”dra ut”, som Althusser uttrycker det (1970:43).
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19 Kapitalet av K. Marx är ett ypperligt pregnant exempel på detta, där den första boken utgör
exempel på en analys på hög abstraktionsnivå med många och utförliga empiriska approximatio-
ner, och de övriga två ökar i komplexitetsgrad, men har färre konkretiserande exempel. Se Sweezy
(1975:29).

20 Enligt nationalencyklopedin är det konkreta konkret emedan det är lokaliserat i tid och rum.

21 För en uttömmande beskrivning av nätverksanalysens historia, se Scott (1991:7-38).

22 Den metodologiska individualismen är ett uttryck för denna för sociologin ohållbara utgångs-
punkt.

23 Wellman & Berkowitz, citerade i Easter (1996:558).

24 Det finns många andra exempel på kategoriseringar och definitioner som skulle kunna fungera
bra i sammanhanget, men av utrymmesskäl har jag begränsat mig till fyra fall. Dessa kunde lika
gärna ha varit fyra andra exempel, men min uppfattning är att åtminstone två av dem kan betraktas
som ”viktiga” (Castells och Piore & Sabel), och av den anledningen särskilt relevanta.

25 Se även Roland Ahlstrands avhandling för ett konkret exempel på vilket genomslag denna ten-
dens har i exemplet Volvo (Ahlstrand 2000).

26 Se Weber (1929:138) för en mer utförlig undersökning av platsens ekonomiska betydelse för
lokaliseringen av industrier.

27 För den läsare som har väntat på att det skall dyka upp en nackdel med nätverk kan detta vara ett
bra exempel.

28 Fördelen gäller för Benetton, men kanske inte för de anställda.

29 Se Kallinikos (1995) för en teoretisk genomgång av nätverkets epistemologi.

30 Nominalskala, ordinalskala eller kvotskala (Holme & Solvang 1997:102).

31 Exemplet är hämtat från Scott (1991:57), men modifierat något.

32 “A clique is a sub-set of points in which every possible pair of points is directly connected by a line
and the clique is not contained in any other clique.” (Scott 1991:177)

33 Laumann et al, citerade i Scott (1991:59-60)

34 Exemplen på utvecklinsstrategier är hämtat från Lundberg & Tell (1998:30).

35 Industriellt UtvecklingsCentrum

36 Ett möjligt kriterium för vad som skiljer bindningar från andra relationer skulle kunna vara att
bindningar påverkar (affects) de objekt som har en relation mellan sig (Håkansson & Snehota
1995:17). Företag kan ingå i relationer med olika kunder, men inte förrän denna relation föranleder
förändringar hos säljaren eller kunden kan man definiera det som en bindning. Förändringen påkal-
las då vanligtvis genom att säljare och kund kommunicerar med varandra, ”interagerar”.

37 Citatet är hämtat från Björn Axelsson (1992:220), som i sin tur har hämtat begreppen från Hå-
kansson & Snehota  (1995:28-34)

38 Denna indelning kategoriserar tre typer av nätverksbindningar. Inom respektive typ kan det fin-
nas flera olika slag av bindningar. Olika slag av resurser kan exempelvis bilda grund för olika slag
av resursbindningar (Håkansson & Snehota 1995:30). Samtidigt hör resursbindningarna till en
annan kategori av bindningar än aktivitetsbindningarna (resursbindningar och aktivitetsbindningar
är mina begrepp för Håkansson & Snehotas Resource ties respektive Activity links.).

39 Med aktivitetslänkar menar jag i detta exempel samma sak som Håkansson & Snehota 1995:50-
132.

40 Berggren m fl (1998:9)
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41 Randall Collins (1988:361ff) beskriver emotionell energi som ”a very general quality of emotion
underlying the specific emotions. It is not a specific quality of love, hate, joy, and so forth, but the
amount of emotional power that flows through one’s actions…it is not a constant, but changes from
one situation to another.” (ibid, s. 362). Detta begrepp kan användas till att beskriva och förklara
den positiva effekt som nätverksmedlemmarnas möten och samverkan ger för deras fortsatta arbete
inom nätverket. Vid sammankomsterna fylls den emotionella energin på – kanske genom Asplunds
sociala responsivitet – och bevaras hos aktörerna en tid efter mötet. Den bidrar till en positiv stäm-
ning hos ”nätverkarna”, och förbättrar därmed arbetssituationen. Företagaren känner sig som en
del av något större, och får emotionellt utbyte av samverkansformen. Denna mekanism skulle kunna
vara det som håller nätverket samman i tider av uteblivet ekonomiskt utbyte av samarbetet.

42 Asplunds begrepp (Asplund 1987) kan användas till att beskriva den tillfredsställelse som ensam-
eller fåmansföretagare kan känna enbart av att samarbeta med andra företagare. Begreppet kan
användas till att förklara tillfredsställelsens källa – or och det faktum att det sociala utbytet har ett
elementärt egenvärde. Den sociala responsiviteten förklarar och ger uttryck åt ett grundläggande
mänskligt behov av socialt utbyte med andra människor. Om nätverk mellan företag kan tillgodose
detta behov, även om de inte bidrar till företagets strävan efter vinst, kan den sociala samvaron
alltså utgöra en nog så god anledning till att fortsätta driva nätverkssamarbetet.

43 Det kan däremot vara problematiskt att räkna fram, men det är en annan fråga.

44 Begreppet ställtid hämtar jag från Bodil Jönssons bok om tid (Jönsson 1999).

45 Som vi har sett har detta inte inneburit något oöverstigligt hinder för koncerner som Ford eller
General Electric, som i sin barndom profilerade sig med ett förhållandevis smalt produktsortiment.

46 Tillväxten under massproduktionen baserades alltså på den nya konceptuella ramens bidrag i
förhållande till den gamla. Som sådan är massproduktionen som teknologiskt paradigm en jämfö-
relsevis rigid struktur utan egen förmåga till innovation utanför de ramar som den själv har ställt
upp.

47 Slutsatsen får stöd, vad beträffar det sociala kapitalet, av Putnam i tesen att ”socialt kapital i form
av förtroende, normer och nätverk är självförstärkande och ackumulativa” (Putnam 1996:213).

48 Dessa fall är refererade i det anförda arbetet.

49 Denna hypotes verifieras för övrigt av Ekmans studie om småpratets betydelse för sättet att utöva
polisyrket (Ekman 1999).

50 Statistikprogrammet ”Hur mår Sverige?” som finns att hämta från socialstyrelsens hemsida (http:/
/www.sos.se/) är mycket intressant att studera i detta avseende. I programmet kan man välja ut
olika parametrar, till exempel arbetslöshet, sysselsättningsgrad, andel socialbidragstagare, utbild-
ningsnivå, alkoholrelaterade sjukdomar mm, och få värdena på dessa redovisade på en kommun-
indelad karta över Sverige. För flera värden, till exempel sysselsättningsgrad, visar Gnosjö och om-
kringliggande kommuner upp höga siffror under hela nittiotalet, medan framförallt bergslags-
regionen ger motsatt utslag.

51 Enligt Ahrne är familjen en organisation. Det finns en klar gräns mellan dem som ingår i organi-
sationen och dem som inte gör det. Inom familjen finns det resurser som enbart är tillgängliga för
familjens medlemmar. Men på punkten ”substitutability” måste familjen betraktas som ett särskilt
fall. För varje enskild familj är medlemmarna inte utbytbara. Inte på samma sätt som för ett företag
eller ett politiskt parti. Det är inte helt utan betydelse om pappa eller mamma byts ut och ersätts
med någon annan. Händer något sådant får det konsekvenser för familjens identitet och struktur.
Det bildas en ny familj. I den meningen kan man hävda att en familj inte uppfyller kriteriet om
utbytbarhet.
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Sett ur ett annat perspektiv blir kriteriet mindre problematiskt: familjen som organisation är
oberoende av varje familj och varje familjemedlem. Vi vet att vi har en familj framför oss om den
består av exempelvis en mamma, en pappa och några barn. Sedan kan pappan heta Gunnar eller
Sven, barnen kan vara två eller fem till antalet, mamman kan vara svenska eller peruanska, det
spelar ingen roll. En familj ser ut på ett visst sätt, och är en familj oavsett vilka enskilda individer
som bär upp organisationen.

Exemplet visar att kriteriet inte är tillämpbart på varje familj, men däremot på familjen som
organisation, på alla familjer. För en större organisation gäller utbytbarheten för just den organisa-
tionen, och alltså inte bara på organisationer i generell mening. Om utbytbarhetskriteriet inte gäller
varje familj, men gäller för familjen som organisation så är inte heller kriteriet tillämpbart på det
sätt som det har tillämpats ovan. Man kan alltså inte utgå ifrån att Hyttornas Rike inte är en
organisation bara för att det inte uppfyller kriteriet om utbytbarhet med någon glasklar självklar-
het. Familjen Svensson i Vivalla uppfyller inte heller kriteriet, men den är en organisation.

52 Antalet anläggningar var fem vid tiden för intervjuerna (hösten 1998). Idag har två av företagen
lämnat nätverket, så nu (2001) återstår en kärna av tre företag.

53 I affärsdatabasen finns inga uppgifter om Bredsjögården.

54 Se även Perry (1999:64) om tillitens betydelse i kinesiska affärsnätverk: ”if a person is trustworthy
you do not need a contract, if not, then they will find a way to get round any document”.

55 Med antagonistiska motsättningar menar jag icke-konstruktiva, icke-dialektiska eller destruktiva
och nedbrytande motsättningar.

56 En sådan produkt är en upphängningsanordning för bl a blädderblock som används i skolor. I
nätverket är det en handfull företag som samarbetar i tillverkningen av denna produkt, som för
övrigt exporteras till Tyskland.

57 Se avsnittet om nätverksanalysens metodologiska problem ovan.

58 Densiteten uttrycker relationen mellan antalet faktiska bindningar och antalet möjliga bindningar.

59 Denna metod går helt i linje med nätverksanalysens frånvaro av riktlinjer för grafisk framställ-
ning av nätverk.

60 Andelen varierar från ett par procent upp till femtio procent.

61 Med företagsklimat menas här företagarnas egen uppfattning av klimatet, och i enlighet med den
betydelse de själva lägger i begreppet (vilket jag inte vill spekulera i här).

62 Med Bofors menas det dominerande försvarsindustriföretaget på orten. Under senare tid har
företaget genomgått strukturella förändringar och namnbyten, men i folkmun tycks det som om det
gamla namnet gäller alltjämnt.

63 Redogörelsen grundar sig på fyra olika källor. Uppgifter från databasen AffärsData Sveriges Före-
tag, egna observationer från företagsbesök, företagens broschyrer samt företagarnas egna uppgifter.
Affärsdatabasen innehåller uppgifter om bokslut, styrelse, firmatecknare och bolagsordning. För ett
av företagen, J Andersson El AB, fanns inga uppgifter i affärsdatabasen.

64 Det är uteslutande män det handlar om i detta fall.

65 Också erfarenheten från Emilio-Romagna betonar vikten av att utveckla tekniken där den prak-
tiseras, och inte bara i särskilda utvecklingsavdelningar (Agerberg 1999). Det finns dock exempel
på regionala eller lokala företagsnätverk där diffusionen mer handlar om spridning än om innova-
tion. Árni Sverrisson, till exempel, konstaterar i ett afrikanskt exempel att innovationerna framfö-
rallt kommer utifrån, men att nätverket bidrar till att de sprids (Sverrisson 2000).
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66 Jarillos strategiska nätverk är en bra beskrivning av detta förhållande (Jarillo 1993).

67 Svensson & von Otter (1998) och Jarillo (1993) menar att transaktionskostnader i form av
kontrollmekanismer och formaliserade (byråkratiska) rutiner kan undvikas om marknadsrelationen
istället präglas av förtroende.

68 Denna slutsats gäller för de studerade nätverken, som alla är nätverk mellan företagare. För andra
nätverk kan andra bindningar vara av större betydelse.

69 Ungefär som Putnams sociala kapital.

70 Detta förhållande tydliggörs i Jarillos modell över strategiska nätverk (Jarillo 1993:131).

71 Vilket för övrigt är vad som åsyftas i titeln på Sennets bok, ”När karaktären krackelerar” (2000).
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