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Sammanfattning 

Begreppet nätverk förekommer inom såväl forskarsamhällets begreppsvärld som inom litteratur 

som ser nätverk som en strategi för utveckling av individer, regioner, organisationer eller företag. 

Verbet ”att nätverka” finns i dag i var mans mun, och avser då allt från personliga kontaktnät till 

organisering av den lokala idrottsklubben. Är nätverk ett modeord som kommer att försvinna 

inom en snar framtid, eller kan intresset för nätverk säga något om vår samtid?  

Syftet med denna uppsats är att utveckla kunskap om talet om nätverk på olika nivåer. Mitt 

studieområde är ”nätverkande” som företeelse och vad det kan tänkas stå för. I intervjuer med 

tre egenföretagare som är medlemmar i ett formellt nätverk, undersöker jag vad nätverkandet 

inneburit för deras företag. Då jag anser att talet om nätverk kan säga något om vårt samhälle, 

anlägger jag ett diskursivt förhållningssätt till såväl forskningen kring nätverk, som till 

informanternas tal om vad nätverk är utifrån deras verklighet som soloföretagare och medlemmar 

i ett formellt nätverk.  

Under arbetets gång har jag fått insikt i nätverkbegreppets komplexitet, både som begrepp och 

som funktion för mina informanter. Utifrån mitt diskursiva förhållningssätt till texten, anser jag 

att det positivt laddade ordet nätverksorganisering, med nyckelord som ”genomskinlighet”, 

”öppenhet” och ”utveckling”, döljer en maktordning som bestämmer vem som får tala och hur 

man får tala. Nätverket innehåller diskurser att förstå och förhålla sig till, på samma sätt som 

andra hierarkiska organiseringssätt. Skillnaden är att nätverk uttalat fjärmar sig från det hierarkiskt 

styrda och centraliserade. Talet om nätverk i forskningen säger att nätverksorganisering är något 

nytt och omdanande för hela samhället i allmänhet, och för företagsutveckling i synnerhet. Mina 

intervjupersoners tal om nätverk påvisar att nätverksorganiseringen visserligen medför utveckling 

för deras företag, men att nätverket också döljer en maktordning i nygamla kläder. 
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Inledning 

 

Idag talas det om nätverk i många olika sammanhang. Uttryck som ”jag är med i ett nätverk” eller 

”vi tänkte starta ett nätverk”, blir allt vanligare. Begreppet verkar dock ha olika innebörder. I 

samhället i stort verkar termen nätverk användas i allt från regionalpolitiska sammanhang där 

pengar skall delas ut för att främja bildandet av nätverksarbete, organisationer och företag som 

bildar nätverk för att få tillgång till andra marknader och öka sin produktion, till att handla om 

idrottsföreningar eller föräldragrupper som bildar nätverk för att umgås och samarbeta (Lind 

2002). Även Örebro universitet bedriver ”nätverkande”. I oru magasinet nr 17 2006 kan man läsa 

att det bildats en samverkansgrupp i syfte att utveckla samarbetet mellan näringslivet och 

universitetet. För att ytterligare visa på begreppets vidd kan man ta upp ännu fler områden som 

använder nätverk i sin terminologi. Med informationsteknologins utveckling har begreppets 

tekniska innebörd etablerats. Lokala datornätverk och Internet är några exempel på tekniska 

nätverkskonstellationer. Nätverksterapi är något som förekommer inom psykologin, medan 

nätverksanalysen bl.a. använts inom företagsekonomi och samhällsvetenskaperna (Lind 2002 s 53, 

Borell & Johansson 1996, Karlqvist 1990). 

 

Forskarsamhället ger i sin tur olika svar på vad nätverksbegreppet står för. Dessa svar presenterar 

ett flertal och ibland motstridiga uppgifter om begreppets egentliga innebörd, vilket gör det svårt 

att tala om ett nätverksbegrepp (Lind 2002). Olika användningsområden och tillämpningar ger 

olika begrepp. De skilda betydelserna präglar olika skolbildningar eller forskningspraktiker och 

kan delas in i fyra stycken olika områden: nätverk ses som ett perspektiv utifrån vilket man kan 

betrakta i princip vad som helst, nätverk uppfattas som ett bestämt socialt fenomen, nätverk ses 

som forskningsmetod och slutligen att nätverk betraktas som en organisatorisk 

utvecklingsstrategi. Enigheten om begreppets definition förefaller dock inte alltid samstämmig 

inom de olika skolorna, begreppet används och blandas lite hur som helst vilket resulterar i 

inkonsekventa utsagor och resultat (Lind 2002 s 15, 61-62).  

 

Anledningen till mitt intresse för nätverk är dels personligt, då jag själv är initiativtagare till och 

medlem i ett nätverk för kvinnor, dels har jag vänner och bekanta som arbetar som 

egenföretagare och som också är medlemmar i olika nätverkskonstellationer – både formella och 

informella. Inom arbetslivspedagogiken är studieområdet ”påverkansprocesser i arbetslivet” 

(Tedenljung & Ryhammar, 2001 s 9), och handlar då om förutsättningar och kompetensprocesser 

inom t ex ett särskilt yrkesområde. Jag menar att tanken om dessa processer är nära förbundna 
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eller har rent av blivit ett uttryckssätt för den del av nätverksbegreppet som ser nätverk som en 

utvecklingsstrategi. Påverkansprocesser kan då, menar jag, avse de åtgärder en företagare eller 

anställd måste vidta för att utveckla sig eller sin verksamhet för att hålla sig à jour med de 

kunskapskrav omvärlden ställer. Inom och mellan företag och organisationer är bildandet av 

nätverk just en sådan insats som har för avsikt att hjälpa till att utvidga kunskapsnivån och 

kompetensen och föra fram företaget till en position som skulle vara omöjlig utan detta utbyte. 

Detta är bakgrunden till mitt intresse för nätverk. När jag började studera begreppet nätverk på 

olika plan, upptäckte jag dock hur komplext begreppet är. Jag lade märke till att det talades och 

skrevs om nätverk i många situationer och innebörden av begreppet tycktes tänjas ut över, och 

omfattas av så många företeelser att det inte kändes främmande att benämna det ett modeord. 

Ett modeord kan ju låta simpelt och kanske uttryck för en populärvetenskaplig nyck, men kan 

kanske också ses som ett fenomen som säger något om den samtid vi lever i.  

 

För att ytterligare understryka vad jag menar med att nätverk är ett uttryck i tiden kan jag citera 

Mats Utbult när han i sin bok Nätverk som ger kraft att växa, skriver att ”kärt barn har många 

namn”. Han ger också förslag på en mängd nätverksföreteelser: Kompetensnätverk, 

Erfarenhetsnätverk, Lobbynätverk, Företagsutvecklingsnätverk, Branschnätverk, Kvinnonätverk 

osv. (Utbult 2000, s 12-13). Samme författare menar också att trots de skilda intresseområdena 

finns en gemensam nämnare som förenar de olika nätverksgrupperna under samma tak, nämligen 

att nätverk är en ”mötesplats för människor som vill något” (Utbult 2000, s 14). De nyckelord 

han använder är inte helt oväntat ”kontakter”, ”utbyte” och ”samarbete”. Kontakter ersätter 

hierarkier och nätverkets arbetssätt förutsätter medlemmar som är jämställda och självständiga 

individer (Utbult 2000). Andra forskare menar också att nätverk är uttryck för nyare, så kallade 

platta organisationer (Borell & Johansson 1996), och att ”nätverk kan ses som ett sätt att i 

organiserad form skapa socialt kapital” (Svensson, Jakobsson, Åberg 2001 s, 131).  

 

I dessa beskrivningar anser jag att det framkommer att talet om nätverk påvisar något om vårt 

samhälle och vårt sätt att se på arbete och kunskap. Kan det vara såsom Manuel Castells (1998) 

påstår i sin kända trilogi om informationsåldern, att vi befinner oss i ett nätverkssamhälle? 
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Syfte  

 

I mitt arbete vill jag utveckla kunskap om talet kring nätverk på olika nivåer. Jag är i egentlig 

mening inte intressera av de perspektiv eller metoder som presenteras i samtida forskning kring 

nätverk, utan mer av ”nätverkandet” som företeelse och vad det kan tänkas stå för. I en empirisk 

studie undersöker jag hur några enskilda företagare upplever sitt medlemskap i ett formellt 

nätverk och vad medlemskapet inneburit för deras företagsutveckling. Jag vill också utveckla 

kunskap om vad nätverk kan vara genom att anlägga ett diskursivt förhållningssätt till den del av 

forskningen som ser nätverk som en utvecklingsstrategi, samt genom att analysera talet om 

nätverk hos mina informanter för att utifrån deras verklighet förstå vad nätverk är och hur det 

fungerar. ”Texterna finns i verkligheten, samtidigt som dess innehåll föreställer verklighet” 

(Börjesson 2003 s, 16). Mitt perspektiv skiljer sig såvitt jag vet från den forskning kring nätverk 

som finns i nuläget.  

 

Disposition och avgränsning 

 
Studien innehåller två delar med den diskursiva ansatsen som övergripande ”tak”. Först kommer 

jag att göra en presentation av diskursanalys. Min studie använder sig inte av någon renodlad 

diskursteori, så denna del är mer tänkt som en allmän orientering i ämnet. Efter detta kommer en 

genomgång av mitt tillvägagångssätt och förfarande med mitt empiriska material: intervjuerna. Jag 

kommer bl.a. att diskutera etiska ställningstaganden, forskarens roll och analys av intervjuerna. I 

den teoretiska delen som sedan följer gör jag en presentation av nätverksbegreppen i samtida 

forskning, för att sedan gå in mer i detalj på talet om nätverk i den svenska forskning som ser 

nätverk som en medveten strategi för utveckling. Jag vill understryka den avgränsning jag härmed 

gjort i mitt arbete. För att skapa en förståelse och en inblick för både mig själv och läsaren, har 

jag valt att först presentera de olika inriktningar som begreppet nätverk har i forskningen, för att 

sedan anlägga ett diskursanalytiskt perspektiv på den del av forskningen som ser nätverk som en 

utvecklingsstrategi. Anledningen till denna avgränsning är dels att det skulle bli alltför omfattande 

för denna studie att anlägga ett diskursanalytiskt förhållningssätt till hela forskningsområdet kring 

nätverk, dels att mitt eget intresseområde för nätverk i första hand handlar om de områden som 

vill använda nätverk som en kompetenshöjande insats för såväl individer, företag eller regioner. 

Jag anser nämligen att den syn på kunskap och kompetens som presenteras där innefattar en 

särskild diskurs som kan få konsekvenser för hur utveckling, innovation och kompetens 

uppfattas. Dock kommer jag att göra vissa jämförelser med Castells tal om nätverk såsom han 
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framställer det i verket Nätverksamhällets framväxt (1998).Efter den teoretiska genomgången 

presenterar jag resultatet av mina intervjuer. Till sist kommer avsnittet ”Diskussion” där jag 

knyter intervjuresultatet till den tidigare forskningen om nätverk. Jag presenterar mitt resultat 

under vissa teman som jag kom fram till i intervjuanalysen, och som jag menar uttrycker talet om 

nätverk så som jag uppfattat det genom mina informanters tal och genom forskningens tal om 

nätverk. Det är således den diskursiva ansatsen som genomsyrar mitt förhållningssätt till 

materialet som helhet. Forskningsintervjun som metod och det diskursiva förhållningssättet ligger 

också nära varandra när det gäller synen på vetenskap och den vetenskapliga processen som en 

kreativ process, där forskaren är synlig i sitt arbete och sätter sin prägel på studien. 

 

 

Metod 

 

Diskursanalys  

 

Diskursanalys ingår under det gemensamma taket inom samhälls- och human vetenskaperna som 

brukar kallas för social konstruktionism. Förutom det diskursanalytiska perspektivet finner man 

här också andra så kallade postmoderna teorier som t ex poststrukturalismen, kritisk psykologi 

(critical psychology) och dekonstruktion (deconstruction) (Burr 1995).  

 

Dessa perspektiv representerar var och en för sig en egen syn på vetenskaplighet och 

samhällssyn, men de har ändå gemensamma nämnare som för dem samman. Burr (1995) menar 

att det finns likheter i hur man kritiskt granskar kunskap som vi tar för given och som handlar 

om hur vi ser på oss själva och världen. Det sätt på vilket vi förstår vår omvärld är historiskt och 

kulturellt situerad. All kunskap och alla händelser är produkter av den tid vi råkar leva i och är 

beroende av hur den enskilda kulturen ser ut (Burr 1995). I det avseendet får man en mer flexibel 

och reflexiv inställning till det som vi kallar ”sanning”. Slutligen finns enligt Burr en gemensam 

tanke om att kunskap vidmakthålles och konstrueras av sociala processer. 

Socialkonstuktionismens svar på vad kunskap är och kommer ifrån är att människor konstruerar 

kunskap mellan sig. Detta sker på en daglig basis och i interaktion med andra. Det är alltså en 

levande och ständigt föränderlig process som alla är medskapare av. Här får språket, det redskap 

som vi vanligtvis använder oss av i mötet med andra, därför en framträdande och viktig roll. Det 

är också i språket som det diskursanalytiska perspektivet främst tar sitt avstamp. Diskurser talar 
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om vad som är kulturellt eller socialt accepterat, vad som är ”sant”, ”gott” eller ”ont”. Diskursen 

sätter gränser för hur man talar i ett visst sammanhang eller en miljö. Kort och gott medför 

studerandet av diskurser (och sociala konstruktioner) att man funderar kring hur saker och ting 

uttrycks med hjälp av språket, vad som sägs och eventuellt varför det sägs på ett visst sätt. Här 

finns också en maktaspekt av den diskursanalytiska forskningen, nämligen frågan om vem som 

får tala. Inom varje rådande diskurs råder en allmän uppfattning om vem som man helst lyssnar 

på, vem som är inkompetent eller kompetent osv. (Börjesson 2003). 

 

Diskursanalysen härstammar från franska filosofiska traditioner av strukturalism och 

poststrukturalism (Burr 1995). Michael Foucault är ett namn som återkommer i dessa 

sammanhang. Det centrala i hans verk är relationen mellan makt och vetande. Börjesson (2002) 

beskriver hur Foucault inriktar sig på hur olika kategorier av diskursiva ordalydelser bistår oss 

med att se vad som är sant. I och med det sätts också skiljelinjerna för vad som är tänkbart. 

Foucault har t ex intresserat sig för hur olika ”sanningar” bildar nya sätt att tala om världen och 

människor. Han talar om olika ”utestängningssystem” som fastställer hur världen får skildras och 

förstås (Börjesson 2002 s, 34). 

 
En gång i tiden studerade jag en av dessa under en viss period, närmare bestämt uppdelningen mellan van-
sinne och förnuft under den klassiska epoken. Längre fram kunde man försöka studera ett system av språk-
förbud, nämligen det som rör sexualiteten från 1500-talet ända fram till 1800-talet. Här skulle det utan tvivel 
inte handla om hur detta system successivt och lyckligt utplånats, utan om hur det förflyttat och omformat sig 
– från bruket att bikta sig där alla förbjudna beteenden benämndes, klassificerades och hierarkiserades på det 
mest explicita sätt ända till den sexuella tematikens i början mycket blyga, mycket försenande uppdykande 
inom 1800-talets läkarvetenskap och psykiatri (Foucault 1993 s, 43).  

 

I detta bestämda sätt att förstå omvärldens fenomen finns en viktig och avgörande faktor: 

nämligen att vi är överens om hur ett visst ord eller företeelse tolkas. ”Det är fråga om en social 

överenskommelse, inom ramen för en kulturell och politisk mall, en rådande diskurs som skulle 

ha kunnat tänkas annorlunda – och som också har tänkts annorlunda i historien” (Börjesson 2002 

s, 20). Just denna överenskommelse, menar jag, är intressant då det går att urskilja den tidsanda 

som råder i samhället och vilka uttryck den tar sig. Diskursanalysen riktar dock inte 

uppmärksamheten på hur verkligheten är, utan hur den konstrueras. I den metod - och 

vetenskapsteoretiska litteraturen, samt inom varje enskild institution på högskolor och universitet, 

förs diskussioner om vad som är vetenskap och hur verkligheten är beskaffad utifrån olika 

frågeställningar. Börjesson menar att alla texter, figurer och tabeller utgör exempel på 

verkligheten ”mitt i sin egen verklighet” (Börjesson 2002 s, 162). Frågan blir således inte vilket 

material som bäst representerar verkligheten, eftersom denna redan är tolkad utifrån en social och 
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kulturellt kontext. Istället är det intressant att tala om hur ett fenomen uppstår eller hur det är 

konstruerat, samt vilka eventuella konsekvenser det får för människors handlingsutrymme och 

livsrum.  

 

Även historien förändrar sig allteftersom vi lägger samman de gamla ledtrådarna med nya och ser 

sammanhang och mönster med nya ögon. Det vi kallar verklighet är inte konstant och evigt i sin 

arketyp, det är som ett pussel som kan läggas på olika sätt beroende på i vilken vinkel man står i. 

Inget är rätt men heller inte fel. Det är vad man gör med materialet som är det intressanta. Dock, 

påpekar Börjesson, betyder inte diskursanalys att ”anything goes” (Börjesson 2002 s, 103). Han 

tar upp djupintervjun som ett exempel, och som jag förstår så vill han peka på att problematiken 

kring den djuplodande öppna intervjuformen är komplex. Det går aldrig komma ifrån att vi hela 

tiden utgår från de schablonföreställningar vi har både när vi genomför intervjun och tolkar den. 

För forskaren som har ett diskursivt förhållningssätt är det dock vetskapen om dessa schabloner 

och klichéer det som är det relevanta och det enda som är ”forskningsbart”(s 103). Sätter man på 

sig diskursanalysens glasögon ser man att mening och innehåll alltid kodas och grupperas av 

forskaren själv, empirin kan aldrig vara helt ”ren” från tolkning, meningsskapandet är en process 

där forskare och material arbetar tillsammans. 

 

Tillvägagångssätt  

 

I detta avsnitt kommer jag att motivera mitt val av intervju som metod. Jag kommer även att föra 

en diskussion kring forskningsetiska ställningstaganden, forskarens roll, samt göra en genomgång 

av intervjuernas utförande och analysarbetet. 

 

Varför kvalitativa intervjuer? 

  

För mig var valet av metod ganska självklar då min intention var att analysera talet om nätverk 

hos egenföretagare. Jag ville att intervjuerna skulle fortlöpa som ett samtal där både 

intervjupersonerna och jag själv fick möjlighet till reflektion och utbyte. Steinar Kvales (1997) 

bok om forskningsintervjun kändes som ett bra underlag och en god utgångspunkt för mitt 

arbete och det jag ville uppnå. Kvales syn på den kvalitativa forskningsintervjun samt 

inställningen till vetenskap som något som blir till i en viss given situation och kontext, går även 

stick i stäv med diskursanalysens konstruktion av det som kallas verkligheten. Båda metoderna 
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utgår också från att forskaren är synlig i materialet. Naturligtvis är forskningsintervjun som metod 

även förknippad med en del svårigheter och problem som man måste förhålla sig till. Exempel på 

detta återkommer jag till lite längre fram i detta kapitel under rubrikerna Etiska ställningstaganden 

och Forskarens roll, samt i det avslutande avsnittet Diskussion.  

 

Urval av intervjupersoner. 

 

Mina intervjupersoner eller informanter som jag också kommer att kalla dem, är tre 

egenföretagare som är medlemmar i samma formella nätverk. 

Syftet med intervjuundersökningarna har varit att identifiera innebörden av ett 

nätverksmedlemskap, dvs. höra aktörernas egna berättelser kring vad ett nätverk är och hur det 

fungerar. Intervjupersonerna hittade jag via mitt eget personliga ”nätverk” och kraven var att de 

skulle vara ensamföretagare som var medlemmar i ett formellt nätverk. Tanken med 

ensamföretagare var att dessa personer är sina egna chefer, menande att de i detta sammanhang 

själva valt att gå med i ett nätverk på grund av sina högst personliga anledningar. En annan 

intressant aspekt var tanken att följderna av ett nätverksmedlemskap skulle vara lättare att 

identifiera då ett sådant är länken ut mot andra aktörer i en vardag som många gånger kanske är 

rätt ensam.  

 

Intervjuerna har skiftat i karaktär på grund av vem jag intervjuat. Två av informanterna är unga (i 

25-30 års ålder) och har relativt nyligen börjat arbeta som egna företagare och samtidigt gått med 

i ett formellt nätverk. En informant är lite äldre (40-45 år) och har många års erfarenhet som egen 

företagare och nätverksmedlem. Dessa skillnader hos informanterna ser jag som en fördel; dels är 

det intressant att höra de yngres berättelse om hur de uppfattar nätverksmedlemskapet från sin 

synvinkel som ”nybörjare” på området, och dels att höra berättelsen från en person som varit 

med ett tag. Att intervjua egenföretagare i olika åldrar och med olika mycket erfarenhet av att 

”nätverka”, ansåg jag vara intressant för mitt arbete.  

 

Intervjuernas genomförande 

 
De tänkta intervjupersonerna kontaktades och informerades om sin anonymitet och vad 

intervjuerna skulle användas till. Inga närmare detaljer om studien nämndes dock, endast att 
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intervjun skulle handla om ”företagare i nätverk”. Via telefonkontakt bestämde vi datum och 

plats för intervjuerna. De tre informanterna hyrde in sig i samma kontorskomplex, varvid vi 

bestämde oss för att träffas där i ett ledigt rum som fanns att tillgå. Jag hade på förhand berättat 

för informanterna att jag hade tänkt mig ca en timmes intervju med var och en, men att de inte 

skulle känna sig alltför bundna vid den tidsbegränsningen. Kände de att det fanns mer att säga 

och utveckla kunde intervjun gärna bli längre, och naturligtvis kunde den också kunna bli något 

kortare. Huvudsaken var att de inte skulle uppleva tidspress åt något håll.  

Intervjuerna spelades med informanternas medgivande in på band och transkriberades sedan till 

textformat. Informanterna delgavs nedskrivningen av intervjun och gavs tillfälle att godkänna och 

eventuellt tillägga, förtydliga eller ångra någon del av intervjun. Ingen hade dock något att 

invända.  

 

Innan de faktiska intervjuerna ägde rum gjorde jag ca en vecka innan en provintervju med min 

sambo som också är egenföretagare och medlem i ett formellt nätverk, för att undersöka om 

mina frågor var relevanta och bra formulerade, samt för att bekanta mig med 

inspelningsapparaturen som jag fått låna. Jag kom fram till att vissa frågor kunde strykas då de 

kändes överflödiga och alltför styrande för den typ av reflekterande frågor jag tänkt mig enligt 

Kvales(1997) förfarande av forskningsintervjun. Framförallt var det en fördel att få gå igenom 

rollen som intervjuare en gång innan det ”riktiga” intervjutillfället. Det kändes viktigt att kunna 

vara så trygg som möjligt i den situationen så att informanterna också skulle känna sig bekväma 

och avslappnade. Under intervjuerna hade jag mina frågor och min intervjuguide framför mig. Jag 

antecknade ingenting under själva intervjun, allt för att intervjutillfället skulle upplevas som ett 

samtal för mina informanter.  

 

Jag fick en mycket givande stund med var och en av informanterna där jag lärde mig mycket om 

deras villkor som nätverkande egenföretagare. Min upplevelse var också att framförallt de två 

yngre informanterna tyckte att vårt samtal fått dem att se med nya ögon på vissa företeelser. 

Genom att de tvingades sätta ord på en del saker vi diskuterat uppstod även för dem nya och 

intressanta reflektioner.  

 

Jag skulle vilja benämna mina intervjuer som halvstrukturerade (Svenning 1999). Det fanns vissa 

frågor jag önskade hålla mig omkring, men jag var också öppen för de teman eller berättelser som 

dök upp under intervjuns gång. Detta resulterade senare i att intervjuernas karaktär kom att skifta 

ganska mycket. Ofta hoppade informanterna själva mellan frågorna och förekom mig allt som 
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oftast med reflektioner och uttalanden som gjorde att intervjun tog oanade avstickare och ledde 

in på nya spår. Detta var förstås intressant och givande och själva meningen med det intervjusätt 

jag valt. Men jag upplevde det också som en svårighet att veta hur och när man skall leda in 

informanten på de teman som jag ville studera närmare, utan att styra och snäva in alltför mycket. 

Intervjupersonerna visade sig också vara tre fundamentalt olika personligheter, vilket intressant 

nog medförde att jag fick agera väldigt olika som intervjuare. En intervjuperson svarade t ex 

ganska kort och koncist på mina frågor, medan en annan gjorde mer reflekterande uttalanden. I 

efterhand kan jag också konstatera att det nog var en något mastig uppgift att hålla tre timslånga 

intervjuer under en och samma dag. För min egen återspegling av materialet och situationen hade 

det nog varit bättre att dela upp intervjutillfällena på åtminstone två dagar.  

 

Etiska ställningstaganden  

 

Kvale (1997) menar att en intervjuundersökning är ett ”moraliskt företag” (s 105). Han avser då 

både hur mötet och interaktionen mellan informant och intervjuare påverkar den som blir 

intervjuad, samt hur den kunskap som blir resultatet av forskningsintervjun faktiskt får effekter 

för vår insikt om den situation människan befinner sig i. Enligt Kvale skall forskningsetiken 

finnas med under hela intervjuförfarandet och börjar redan vid tematiseringen av undersökningen 

och fortföljer sedan i planering av intervjuerna, intervjusituationen i sig, vid transkribering och 

utskrift av materialet, samt vid analys och rapportering. Jag har följt Kvales rekommendationer. 

De tänkta intervjupersonerna kontaktades via telefon och informerades om sin anonymitet och 

vad intervjuerna skulle användas till. Inga närmare detaljer om studien nämndes dock, endast att 

intervjun skulle handla om ”företagare i nätverk”.  

 

Kvale talar om att det kan vara lämpligt att som forskare utformat ett etiskt protokoll som kan 

vara bra att ha till hands om olika etiska frågor skulle komma fram under undersökningens gång. 

Hur skall man t ex förhålla sig till intervjusituationer där information om brott av olika slag 

kommer fram? I mitt fall gjorde jag den avvägningen att undersökningens art inte handlade om 

ett sådant ämnesområde där frågor av känslig karaktär skulle komma att bli aktuella. Jag hade 

dock tänkt igenom olika scenarier där känsliga frågor skulle kunna komma att dyka upp och hur 

de då eventuellt skulle behandlas. Förutom Kvales (1997) rekommendationer kring 

intervjustudier, har jag följt Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer” (2003). 
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Forskarens roll 

 

Forskarens roll i undersökningen är som jag ser det, en intressant fråga och blir i mitt fall både 

komplicerad och samtidigt det som mitt arbete till största delen handlar om, dvs. en kreativ 

process där jag i rollen som forskare gör något med mitt material utifrån mitt personliga 

utgångsläge och intresse. Enligt mitt perspektiv så är det ju meningen att jag ska påverka 

undersökningen, både från ett diskursanalytiskt förhållningssätt och utifrån Kvales idéer om 

forskningsintervjun.  

 

Denna roll upplever jag ändå måste särskiljas från följande problematik presenterat av Kvale: 

”hur kan forskaren säkra undersökningens vetenskapliga kvalitet och bevara forskningens 

oberoende” (s 112)? Hur skall man vidare låta bli att bli påverkad av de önskemål och 

förväntningar man som forskare dels själv har, samt från dem som beställt och kanske finansierat 

en undersökning? Andra risker för påverkan kan vara att forskaren går in i sina informanters 

livsvärld och därmed mister sitt kritiska förhållningssätt gentemot forskningsresultatet. Dessa 

spörsmål har säkert olika grad av aktualitet beroende av vilken typ av undersökning man bedriver, 

men jag kände personligen att problematiken kring dessa frågor var oberoende undersökningens 

karaktär, något att hela tiden försöka hålla i bakhuvudet och försöka förhålla sig till.  

 

I mitt fall ville jag utveckla kunskap kring talet om nätverk såsom mina informanter beskriver det. 

För att minimera risken att de skulle påverkas av underökningen framhöll jag inte 

undersökningens egentliga syfte, utan att jag önskade intervjua dem om deras erfarenheter som 

egenföretagare och nätverksmedlemmar.  

 

Min roll som uttolkare av analysen blir förstås sedan en tolkning som utgår från de teman och 

kategoriseringar jag utarbetar. Men i själva intervjusituationen var min mening att påverka 

informanterna så lite som möjligt genom att dölja syftet. Om jag förstår Kvale rätt, så är det detta 

han avser med forskarens roll. 

Bearbetning och analys 

 

Hur analyserar man kvalitativa intervjuer? 
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I mitt arbete har intervjuarbetet och analysen av informanternas tal varit en process som 

samverkar på ett påtagligt sätt med den teoretiska bakgrunden och mitt sätt diskursanalytiska 

perspektiv.  

 

När det gäller själva analysen av intervjuerna menar Kvale (1997) att intervjun inkluderas i 

analysen. Analyserandet börjar alltså samtidigt som intervjun börjar. Jag har tänkt mig följande: 

detta är en process som innefattar miljön där intervjun genomförs i, de förväntningar som 

informant och intervjuare har, samt den information som framkommit under intervjuns gång och 

som påverkar hela utförandet av studien. Att besöka informanterna på deras arbetsplatser och 

höra deras berättelse om sina respektive företag, idéer och få en inblick i deras vardag har givit 

mig värdefull information om deras verklighet, vilket i sin tur givit nya infallsvinklar och idéer till 

mitt arbete. Den information jag fått av informanterna har gjort att jag under intervjun ställt 

frågor som jag inte planerat från början, och som lett till att studien kommit in på nya spår. Den 

kunskap om nätverk som jag kunnat läsa mig till och som jag använt mig av i den teoretiska 

delen, har fått ännu en dimension som bidragit till att fler uppslag till framtida forskning inom 

området dykt upp. Förslag på detta kommer jag att återkomma till senare. 

 

Kvale (1997 s, 173- 182) presenterar fem olika tillvägagångssätt för intervjuanalys: 

• meningskoncentrering 

• meningskategorisering 

• narrativ strukturering 

• meningstolkning 

• ad hoc. 

 

Jag har bl.a. använt mig av meningskoncentrering som innebär att man först läser igenom hela 

den transkriberade intervjun för att skapa sig en uppfattning av helheten. Sedan söker man 

urskilja de meningsenheter så som de formuleras av informanterna. Denna metod har jag använt 

när jag försökt ringa in andemeningen i lite längre utläggningar och resonemang. Även under 

själva intervjuerna har jag använt mig av detta genom att ställa kontrollerande frågor till mina 

intervjupersoner för att försäkra mig om att jag förstått deras resonemang. Ett exempel på detta 

kan vara: menar du att… har jag förstått dig rätt när du säger att… osv. Jag har även använt mig 

av meningskategorisering när jag t ex ringat in vissa kommentarer i intervjumaterialet som jag 

tyckte var relevanta för och kunde kopplas ihop med min teoretiska bakgrund. För mig har dessa 

två analysmetoder främst inneburit att jag sökt finna essensen i innehållet.  
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I den narrativa struktureringen behandlar man intervjutexten som en berättelse. Forskaren kan 

t.ex. vara uppmärksam på om intervjupersonen självmant börjar berätta en historia. Denna 

historia kan sedan ligga till grund för en återgivelse av hur en informant förhållit sig till en viss 

fråga eller erfarenhet. I mitt fall använde jag en av informanternas berättelse om sitt företag för 

att bilda bakgrund till situationen som egenföretagare och medlem i formellt nätverk. Jag har i det 

fallet dock inte använt hans eget talspråk, utan omformat texten till passande skriftspråk där även 

egna formuleringar tagits med. Det tillvägagångssätt som jag till största del använt mig av är ad 

hoc baserad. Det innebär att man inte använder sig enbart av en teknik för att analysera texten, 

utan ett växelspel av olika tekniker. T ex har jag försökt urskilja teman och mönster genom att 

läsa texterna många gånger genom hela processen med mitt arbete, för att på så vis se nya 

sammanhang allteftersom jag själv reflekterat, gått vidare med min text och erhållit ny kunskap. 

Detta har bidragit till att jag utarbetat mina teman och fördjupat mina insikter i 

forskningsprocessen som helhet.  

 

När det gäller att hitta det som är relevant i vad informanterna säger, har jag vid flera olika 

tillfällen läst intervjuutskrifterna, strukit under teman som jag funnit gemensamma eller som skilt 

sig från varandra. Jag har sedan utifrån dessa teman komprimerat utskriften till att omfatta de 

teman och frågor som jag funnit mest relevanta för mitt syfte, samt haft den bearbetade skriften 

till hands när jag läst litteratur som omfattar den teoretiska delen. Efter hand har jag nedtecknat 

kommentarer och tankar som dykt upp under detta förfarande (Kvale 1997). Detta parallella 

läsande av intervjuerna och forskningslitteratur har också gjort att litteraturen fått en mer påtaglig 

och fördjupad innebörd, och att jag upptäckt aspekter av en text som jag inte såg vid första 

läsningen, tack vare att intervjuerna givit mig ytterligare perspektiv. 

 

Teoretisk bakgrund 

 

Avgränsning och bakgrund 

 

När man börjar botanisera kring nätverksbegreppet inom både den internationella och svenska 

forskningen upptäcker man att det finns en hel del litteratur att tillgå. Detta är förstås lyckosamt 

om man som jag vill förkovra sig inom området. Ganska snart upptäcker man dock att 

litteraturen visserligen handlar om nätverk, problemet är bara att det används inom ett så brett 
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fält och presenterar nätverk ur skilda perspektiv och forskartraditioner. Som novis på området 

och ivrig att lära sig om vad begreppet innebär blir det för mig en lång räcka av aha- upplevelser, 

men också mycket läsning för att bilda sig en uppfattning om vad nätverk är. Parallellt med 

forskarvärldens olika definitioner och utgångspunkter av vad nätverk är och hur det bör förstås, 

existerar också en mer allmän uppfattning av begreppet i t ex tidskrifter, dagstidningar, vid 

sökning på internet, samt i vardagligt tal människor emellan. Trots att ingen samstämmig 

definition av begreppet nätverk finns att tillgå (det förefaller finnas lika många definitioner som 

det finns nätverk), verkar alla utgå ifrån att alla underförstått vet vad som avses. Borell & 

Johansson (1996) menar att detta belyser relationen mellan samhällsvetenskap och samhällsliv 

som kallas för den dubbla hermeneutiken (s 7). När samhällsvetaren forskar rör hon sig från 

vardagsmänniskans sfär till den vetenskapliga, dvs. ”från vardagens välbekanta begrepp till 

forskarsamhällets diskursiva, teoretiska begrepp” (Borell & Johansson 1996, s 7). Det 

vetenskapliga och det vardagliga påverkar varandra och synen på samhället. ”Människor som 

aldrig läst en rad av Freud talar ändå om syskonrivalitet och bortträngning, och man behöver inte 

ha studerat sociologi för att nicka instämmande när någon använder sig av den sociologiska 

innebörden av ord som roll eller status” (Borell & Johansson 1996 s, 7). Jag antar att det är 

samma fenomen som uppstår när man talar om nätverk. Så återigen nätverksbegreppet har en 

mystisk förmåga att dyka upp på oväntade ställen, ta oanade vägar och gäcka läsaren. Lite ironiskt 

förefaller också detta sökande att vara, med tanke på att ett nätverk med sina självgenererande 

kontaktflöden faktiskt till sin natur inte går att till fullo få grepp om. Med hjälp av svensk 

forskning där samma reflektion över nätverkbegreppets svåråtkomlighet gjorts, kommer jag nu 

att försöka bena ut problematiken.  

När jag gjort mitt val av litteratur har jag dels tittat på olika författares referenser och valt att läsa 

de avhandlingar eller böcker som återkommer inom nätverksforskningen. En författare som det 

ständigt refereras till är Manuel Castells och hans trilogi om Nätverkssamhällets framväxt. Han 

har en global syn på bakgrunden till varför vi just nu organiserar ekonomier och produktioner i 

nätverk, och han får därför inleda och rama in min teoretiska del. Det finns också många andra 

utländska forskare som är tongivande inom nätverksforskningen. Hade mitt syfte varit att 

förklara vad nätverk är för något i mer tekniska termer hade denna litteratur haft sin naturliga 

plats i mitt arbete. Med min utgångspunkt i talet om nätverk som uttryck för något i vårt samhälle, 

väljer jag att i huvudsak fokusera på det som den svenska forskningen har att presentera. Den 

svenska forskningen summerar också till stor del det som sägs i internationell forskning. 

 



 

 

15

Nätverkssamhällets framväxt 

 

Den globala ekonomin präglas idag av en ständig ström av information, kapital och 

kommunikation. Man brukar säga att vi befinner oss i en ny tidsera, informationsåldern, och 

utmärkande för denna period är benägenheten att organisera processer som nätverk. Castells 

(1998) menar att informationsåldern öppnat upp dörren till ett nytt samhälle, nätverkssamhället. 

Han studerar nätverk på en världsomspännande nivå och ser det som en organisatorisk 

utveckling från industrisamhällets uppkomst och massproduktion till informationssamhällets 

ekonomi. Denna nya ekonomi uppstod någon gång kring 1975-80-talet, och han kallar den 

informationell, global och nätverkande. Med informationell avser han förmågan hos företag, länder 

eller regioner att på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt tillämpa och praktisera 

kunskapsbaserad information. Med global menar han att ekonomi, arbete, kapital, produktion, 

företagsledning och teknik m.m. numera är organiserade i världsomfattande skala, ofta genom 

olika förbindelser mellan ekonomiska ombud. Den nya ekonomin är också nätverkande pga. att 

produktiviteten skapas genom ett globalt nätverk av samspelande affärsnät. Genomgående för 

informationsåldern är alltså att dominerande funktioner och processer organiseras som nätverk. 

Detta är i och för sig ingen ny företeelse, skillnaden är kanske främst att nätverken idag i hög grad 

även påverkar makt och kultur genom ett snabbt flöde, även över landsgränser och kontinenter 

(Castells 1998). 

 

Vad avser då Castells med begreppet nätverk? Han börjar med den gängse beskrivningen av 

nätverk som förekommer inom samhällsvetenskapens nätverksanalys, nämligen att ett nätverk är 

ett antal förenade noder, där en nod är den punkt där en kurva skär sig. Noden kan skifta 

beroende på vilket typ av nätverk vi undersöker (Castells 1998). För att utöka denna förklaring 

ytterligare, kan man säga att noderna även kan kallas aktörer när man talar om sociala nätverk. 

Aktörerna är sammanlänkade till en struktur som kallas nätverk. I sociala relationer t ex kan 

noderna utgöras av individer eller kollektiv, och länkarna utgörs av sociala relationer av skiftande 

karaktär. Det som är intressant i en nätverksanalys är just aktörernas relationer i nätverket (Borell 

och Johansson 1996). 

 

Castells (1998) menar att det kan handla om allt från aktiebörserna med deras nätverk av globala 

finansflöden, olika politiska nätverk som styr EU, kriminella kluster och nätverk av droghandel 

som går genom samhällen och stater över hela världen, till tevesystem, verkstäder för datorgrafik, 
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det världsomspännande nätverket av nya medier som formar nya kulturella uttryckssätt och 

opinionsbildning.   

 

Varför har då nätverket med sina många olika skepnader tagit plats i informationsåldern och är på 

god väg att föra oss in i nätverkssamhället? Nätverket med sina öppna sammansättningar och 

förmåga att utvidga sig och kommunicera utan gränser gör det lämpligt som verktyg för en 

kapitalistisk ekonomi som bygger på förnyelse, globalisering, decentralisering, för arbetsuppgifter 

som i sin tur bygger på rörlighet och anpassningsförmåga, för en samhälle med inriktning på 

direkt och snabb hantering av nya värderingar och allmän opinion (Castells 1998). Nätverket kan 

inlemma nya noder så länge dessa kan kommunicera inom nätverket, dvs. förstå och behärska det 

gemensamma normspråket och värderingarna som nätverket omfattas av. Nätverkssamhället är 

ett uttryck för ett kapitalistiskt samhälle. Det nya och unika är att det kapitalistiska 

produktionssättet skapar sociala relationer över landsgränser och över kontinenter. Den har också 

genomgått en förvandling karakteriserad av rörligare företagsstyrning, decentralisering, ökad 

individualisering samt större global konkurrens till följd av öppnare landsgränser. Denna 

kapitalism utformas kring finansflöden. Från dessa nätverk placeras finanser globalt inom en 

mängd skilda områden inom samhället: informationsbranscher, hälsovård, utbildning, teknik, 

turism, fastigheter, transporter, miljöskydd, religion osv. Allt som förvärvas i form av vinst eller 

mervärde återförs oavbrutet till det abstrakta nätet av finans flöden. I detta flöde blir det 

kapitalets svängningar som styr utgången för företag, privata besparingar, nationella valutor och 

ekonomier. Denna nya form av kapitalism kan ses som en utveckling från industrialismen till 

informationalism, som tog sitt avstamp i 1980-talets ekonomiska omstruktureringar inom företag. 

Det blev enligt Castells avgörande för företag att på något sätt klara av den osäkerhet som 

framkommit på grund av den snabba förändringstakten i den finansiella, institutionella och 

teknologiska miljön genom förhöjd rörlighet och anpassningsbarhet i produktionen, 

företagsledning och marketing. Många förändringar på organisatorisk nivå har också avsett att 

omdefiniera både arbetsprocesser och rutiner, t.ex. genom att införa s.k. lean productions eller 

automatisering av arbetsuppgifter, för att på så vis kunna dra in på arbetskraft och göra 

organisationer plattare. Av yttersta vikt är också hanterandet av kunskap och information för att 

slå sig fram i den informationella, globala ekonomin. Här sker också en omstrukturering av 

maktförhållanden. De som behärskar makten är de (individer eller organisationer) som behärskar 

koderna inom och mellan nätverken, inte nödvändigtvis de stora bolagen eller direktörerna. Den 

nya typen av ekonomi rör sig således i en växelverkan mellan kapital, företagsledning och 

information vilkas teknologiska färdighet bildar grund för konkurrensförmåga och framgång. 
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Genom att både små och stora företag, institutioner och organisationer arrangerar sig i ett 

grenverk av nätverk blir maktpositionerna även här icke traditionella. Konsekvensen blir att 

arbetsprocesser kommer att handla om vad varje enskild individ har för särskilda kunskaper eller 

egenskaper och inte på organisering av uppgiften (Castells 1998). I nätverkssamhället kan man 

inte längre påvisa en särskild kapitalistklass menar Castells, däremot existerar ett integrerat, 

globalt kapitalnätverk som till syvende och sist råder över ekonomier och påverkar samhällen, 

nämligen finansflödet. Detta finansflöde gör heller ingen skillnad på om finanserna styrs av högt 

uppsatta direktörer, nyrika spekulanter, småföretagare eller kriminella grupper med tvättade 

pengar i omlopp.  

 

Informationsteknologin har medfört att vissa typer av arbete försvunnit och i dess kölvatten har 

arbetslöshet uppstått. Dock menar Castelles (1998) att det inte kommer att resultera i någon 

massarbetslöshet framöver. Den arbetslöshet som finns i vissa europeiska länder har andra 

orsaker än det nya produktionssättet.  

 

För att åter knyta an till individualiseringsprocessen av arbetet så kan den processen också ses i 

ljuset av den nya teknologins produktionssystem och genom de globala finansflödena. Den 

intressanta slutsatsen Castells enligt min uppfattning drar, är att själva arbetet tillstor del utförs 

lokalt, utanför eller bortom den reella makten i informationalismens strömmar. Arbetet förlorar 

sin kollektiva identitet och blir alltmer inriktat på individuella förutsättningar och uttryck. Den 

struktur eller den tillhörighet som arbetet givit enskilda personer blir underordnat nätverkets nya 

kulturella – och produktionsmässiga koder och mönster. Den arbetande människan finns 

fortfarande kvar, men den samhälleliga symmetrin i vilken hon ingick har förändrat sig till att 

handla alltmer om social växelverkan. Detta hänger samman med att pengar mer eller mindre 

blivit oberoende av produktion och tillverkning och istället kommit att ingå i nätverkens 

elektroniska samspel. I nätverksmönstrets förgreningar och utskott förändras också 

ägarförhållanden och det går inte längre att glasklart urskilja vem som är producent eller vem eller 

vilka som ger eller tar order. Både makt och kultur påverkas av denna process och flätas samman 

genom nätverkens röda tråd på ett sätt som vi aldrig upplevt tidigare (Castells 1998). 

 

Begreppet nätverk i svensk forskning 

 

Inom organisatoriska sammanhang har nätverksbegreppet under de 10-15 senaste åren blivit 

något av ett modeord exempelvis när det handlar om att använda nätverk som 
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utvecklingsstrategi. EU har betalat ut åtskilliga miljoner till olika projekt där denna strategi varit 

utgångsläget. (Lind 2002, Gustavsen och Hofmaier 1997). Växtkraft Mål 4 var t. ex ett EU-

program som avsåg att utveckla små och medelstora företag och pågick mellan 1996-99. Det var 

den största offentliga satsning på arbets- och kompetensutveckling som gjorts under nämnda 

period (Gustavsen och Hofmaier 1997). 

 

Inom vetenskapsvärlden finns ytterligare svar på begreppet nätverk. Lind (2002) menar att det 

ibland används som en metod, ibland som ett perspektiv och ibland som ett fenomen. Problemet 

är att dessa utgångspunkter ofta rör sig sida vid sida och därför kvarstår osäkerheten kring vad 

begreppet egentligen står för. Lind (2002) understryker detta genom att förklara att 

nätverksanalysen rör sig inom den metodologiska sfären. Den som däremot ser nätverk som ett 

perspektiv är inne på epistemologins område, och den som utreder själva nätverksföreteelsen för 

diskussioner som främst grundar sig på empirisk forskning om verkliga nätverk.  

 

Att formulera en för hela begreppet nätverk gällande definition, blir därför en omöjlig uppgift 

(Lind 2002).  

 

Då de olika betydelserna härstammar ur olika skolbildningar eller forskningspraktiker kan de 

således kategoriseras in inom fyra olika områden eller perspektiv:  

 

1) nätverk som ett perspektiv utifrån vilket man i princip kan betrakta vad som helst 

2) nätverk som ett bestämt socialt fenomen 

3) nätverk som forskningsmetod 

4) nätverk som organisatorisk utvecklingsstrategi (Lind 2002 s, 15). 

 

I det första perspektivet som har en epistemologisk grund utgår man från att se på den sociala 

världen som nätverk. Epistemologi är läran om kunskap eller hur vi tillägnar oss kunskap. 

Nätverket blir till ett perspektiv som synliggör saker som inte framkommer med andra perspektiv. 

Om man antar ett nätverksperspektiv betyder att man betraktar verkligheten som ett nätverk. 

Perspektivet accentuerar relationen mellan sociala objekt framför själva objekten. T. ex kan detta 

perspektiv användas för att förstå och förklara olika marknadsmodeller. Enligt ett traditionellt 

sätt att se på marknader är det prissystemets regler som styr, men enligt nätverksperspektivet 

framhålls istället de icke-ekonomiska aspekterna av marknaden och utbytestransaktionerna blir 

istället en verkan av redan etablerade sociala relationer (Lind 2002). 



 

 

19

 

Enligt perspektiv nummer 2, att se nätverk som ett socialt fenomen, betyder att man har en 

ontologisk utgångspunkt, dvs. man gör antaganden om vad som finns och hur det är beskaffat. 

Man betraktar då nätverk som något man kan studera. Nätverket kan ha vissa egenskaper såsom 

att vara anpassningsbart eller värdeskapande. Här är det vanligt att tala om olika kategorier eller 

grupper med vissa gemensamma nämnare, som sedan utgör grund för olika typer av nätverk. Den 

gemensamma nämnaren är att det finns en anknytning till produktion, företagande och nätverk. 

Lind (2002) beskriver också några exempel på s.k. flexibla lösningar som associeras med nätverk. 

Han talar om regionala konglomerat som karakteriseras av ett centrum av mer eller mindre likvärdiga 

små eller mellanstora företag som är sammanlänkade i ett nät av både konkurrens och samarbete. 

Ofta går länkarna mellan företagarna genom etniska eller politiska förbindelser och bevaras även 

utanför affärslivet (Lind 2002). En liknande lösning finns i den japanska företagskulturen där 

sociala och ekonomiska strukturer agerar sida vid sida. Dock är de mer inriktade på familjeband 

än etnisk eller politisk gemenskap (Castells 1998 och Lind 2002). 

Nätverk som bygger på flexibel specialisering släpper inte in vem som helst i gemenskapen. De 

som redan verkar i nätverket ingår i en slags intern struktur där varje individ har visat sin 

kapacitet. För att komma in i strukturen krävs kontakter med andra som redan är inne, och som 

kan säkerställa att den nya medlemmen rättar sig efter nätverkets uppbyggnad och regelverk. I 

motsats till massproduktionens anonymitet och utbytbarhet, blir man inom den flexibla 

specialiseringen synliggjord som individ. Synen på konkurrens inom företag och regioner i 

nätverk är att konkurrens är en stark motor då det gäller innovationer och utveckling av 

produkter inom närverksförgreningen, och man håller då externa aktörer utanför denna 

konkurrenskraft (Lind 2002). 

 

I det tredje nätverksperspektivet ses nätverk som en forskningsmetod och avstampet blir från ett 

metodologiskt utgångsläge där man kan välja att använda en rad olika metod- och analystekniker 

som utgår från att nätverk är mönster av sammanlänkade skärningspunkter eller noder. Det 

betydelsebärande för nätverksanalysens metoder är att de ser till hela strukturen inom nätverket, 

inte bara till de små enheterna (Lind 2002, Karlqvist 1990). Nätverksanalysen är i första hand 

empirisk och kvantitativt inriktad och språkbruket handlar mycket om olika matematiska termer 

och variabler. Ofta används olika grafer för att beskriva hur ett nätverk ser ut eller förgrenar sig 

(Karlqvist 1990). Nätverksanalysen kan användas för att identifiera aktuell samhällsutveckling, allt 

från infrastrukturella nätverk till organisatoriska eller sociala nätverk. Den gemensamma 

nämnaren är att man vill rikta uppmärksamheten på relationen mellan objekten i nätverket 
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(Karlqvist 1990). Dock, påpekar Lind (2002), framkommer inte egentligen vad nätverk är eller 

hur det fungerar.  

 

Till sist utgår vi från nätverk som utvecklingsmetod. I den betydelsen blir nätverk en empirisk 

verksamhet där man med en viss taktik når vissa mål, t ex regional utveckling, personalutveckling 

eller liknande. Nätverk som utvecklingsmetod är en medveten strategi eller teknik, som syftar till 

att förändra något (Lind 2002). Ofta sätter deltagarna upp ömsesidiga målsättningar eller kanske 

en policy kring hur ett förändringsarbete skall genomföras. Som en röd tråd genom processen 

verkar betydelsen av lärande vara (Lind 2002). En typ av lärande som återkommer är 

nätverkskompetens: ”förmågan att kunna utnyttja andras kunskap i sin egen verksamhet och veta 

var man hittar den” (Svensson 2000 s 13). 

 

Inom den falang av forskare som studerar begreppet nätverk som utvecklingsstrategi finns 

litteratur som jag delar in i olika riktningar: dem som studerar nätverk inom eller mellan stora 

organisationer (Gustavsen & Hofmaier 1997), dem som studerar nätverkande småföretag (Utbult 

2000, Svensson, Jakobsson & Åberg 2001) och litteratur med handfasta råd och tips för vad t ex 

en organisation skall göra för att bilda nätverk tillsammans med andra organisationer eller arbeta 

med interna nätverksgrupper.  

 

Nätverk som en strategi för kompetens och utveckling. 

 

Jag kommer nu att närmare gå in på den del av den svenska forskningen som ser nätverk som en 

utvecklingsstrategi, för att presentera deras tal om nätverk är och hur det fungerar. Enligt Mats 

Utbult (2000 s 15-16) finns det två sätt att se på nätverk. De syntetiska nätverken består av en 

grupp aktörer som går samman för att uppnå ett visst mål. I dessa sammanhang är gränserna 

tydliga för vilka som får vara med. Den andra typen av nätverk är de organiska. Dessa framstår 

som oorganiserade och svåra att identifiera. Gränserna för utbytet är inte alltid tydliga och de 

som omfattas av nätverket kanske inte ens är medvetna om eller förstår att de ingår i en 

nätverksstruktur. Enligt Lind (2002) är synen på nätverk som strategi för utveckling och 

kompetens ett förhållningssätt där man avser att utveckla allt från organisationer och regioner till 

personer. Behovet av företagsutveckling är stort idag, och för att få tillstånd en sådan utveckling 

kan nätverksformen vara en process som främjar utveckling och innovation. Mindre företag kan t 

ex gå samman för att samverka i nätverksform, och detta kan vara en medveten taktik för att 

stödja och utveckla kompetens inom det enskilda företaget. Företagen kan hjälpa varandra med 
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beställningar och order som är för omfattande för att klara av själva, gemensamma inköp och 

personalutbyte. Med andra ord ses nätverk i detta perspektiv som ett antal autonoma 

organisationer som tillsammans kan hjälpa varandra att åstadkomma en utveckling eller 

målsättning som inte skulle vara möjligt var och en för sig (Svensson, Jakobsson och Åberg 

2001).  

 

Noderna i nätet är företagen och trådarna mellan dem är samverkansrelationer, menar Svensson 

m.fl. (2001). För att särskilja det omfattande nätverksbegreppet från t ex allmänna relationer och 

kontakter mellan myndigheter och företag, kontrasterar Svensson m. fl (2001) nätverk och 

organisation. Samarbetsformerna i ett nätverk bygger på ett informellt och frivilligt samarbete 

mellan aktörerna. Organiseringen är ”platt” och anpassbar och deltagarna är aktiva och bidrar 

med kreativa idéer och sprider dessa så att andra kan ta del av dem. I en mer traditionell 

organisation är tillhörigheten mer reglerad, liksom medlemmarnas åtaganden och ansvar. 

(Svensson m.fl. 2001).  

 

Nätverk Organisation 

Informell Formell 

Spontant Rutinstyrd 

"Platt" Hierarkisk 

Engagerande relationer Auktoritetsstyrda relationer 

Sidokontakter Vertikala kontakter 

 

Några kännetecken på nätverk respektive organisation. (Svenson m.fl. 2001 s 33). 

 

Att använda nätverk i meningen utvecklingsmetod är en planerande och medveten strategi vars 

syfte är att omdana något. Deltagarna sätter gemensamma mål och lägger upp strategier för att nå 

dem (Lind 2002). Dalsgaard och Bendix (1998) menar att många organisationer idag arbetar efter 

en nätverksmodell utan att ha satt en etikett på sina arbetsprocesser. Ofta har dessa företag 

snabba arbetsprocesser och möjlighet att ändra organisationen i takt med att omgivningen ändras. 

Dalsgaard och Bendix (1998) som undersökt organisationer i nätverk sätter upp sex kännetecken 

för nätverksorganisering. Enligt deras definition har en nätverksorganisation: 

 

• Gemensam värdegrundlag, dvs. gemensamma värderingar (normer, moral, etik) som ligger till 

grund för medarbetarnas utveckling. Värdegrundlagen är också tydligt utformad och 
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antagen av alla. Det är viktigt att medarbetarna känner till ramarna och kan agera innanför 

dem. 

• Decentralisering, vilket innebär att små enheter byggs upp inom organisationen och fler får 

ansvar och inflytande. 

• Sammansatta ledarroller, där en person kan vara chef över en kollega men i ett annat 

sammanhang är rollerna ombytta. 

• Flexibla organisatoriska gränser. Medarbetarna använder sig av varandras kunskaper såväl 

som av externa samarbetspartners för att få del av ett så stort informations- och 

kunskapsflöde som möjligt. 

• Hög grad av inbördes beroende. Det är viktigt för medarbetarna att erkänna det ömsesidiga 

beroende som förekommer till varandra inom organisationen såväl som utanför, allt för 

att främja både samarbete och konkurrens. 

• Genomskinlighet. Här handlar det om en öppenhet i fråga om vem som tar hand om vad, de 

ekonomiska resurserna, målen och resultaten. Sådan information finns tillgänglig både för 

medarbetarna och för kunderna. Genomskinligheten eller öppenheten används som en 

kvalitetssäkring (Dalsgaard och Bendix 1998 s, 29-30). 

 

Svensson m.fl. (2001) menar att om ett nätverk skall arbeta för företagsutveckling, krävs ett 

utvecklingsinriktat, kreativt lärande. Deras studie omfattar små företag som inte har möjligheten 

att driva en egen utvecklingsorganisation eller har de ekonomiska förutsättningar som krävs för 

att skaffa sig extern experthjälp. Nätverket blir då en lösning för de små företagen att genom 

samarbete skaffa sig t ex kunskap. 

 

Vad för slags kunskap är det då man skaffar sig på detta sätt? 

 

Det Svensson m.fl. (2001) framhåller är att det sätt på vilket närverkets medlemmar lär sig något, 

är att de genom att träffas i olika samarbetsformer kan ta del av varandras perspektiv, och således 

vidgar sitt eget tänkande och sätt att se på saker.  

 

Svensson (2000) menar att det man lär sig är en slags ”nätverkskompetens”, dvs. ”förmågan att 

kunna utnyttja andras kunskap i sin egen verksamhet och veta var man hittar den” (Svensson 

2000 s 14). En person med hög nätverkskompetens besitter en viss förmåga att snappa upp och 

ta till vara på kunskap som är viktig just för att utveckla sitt arbete och sin arbetsplats. Jag tolkar 

det som att Svensson menar att denna person har dessa egenskaper från början. Han eller hon 
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framställs som en individualist som har förmågan att samarbeta och använder kunskap som 

hårdvaluta. Kunskapen är föränderlig och en färskvara, det går inte att slå sig till ro med de 

färdigheter man skaffat sig och tro att framtiden är säkrad. Kanske är det ingen slump att 

Svensson (2000) valt att undersöka företag i Gnosjö regionen, ett område som är känt för sin 

entreprenöranda. Nätverket som form ställer också höga krav på arbetsgivaren. Arbetsgivaren 

bör, menar Svensson, vara medveten om att medarbetarna måste ges utrymme och förtroende att 

utveckla verksamheten och att den traditionellt hierarkiska uppdelningen inte är fruktbar i dessa 

sammanhang. Vill arbetsgivaren istället ha medarbetare som inte ”tänker själva” eller som gör 

som de blir tillsagda, då är nätverkande inte att rekommendera. En person med hög 

nätverkskompetens riskerar också att lämna en organisation som inte tillåter individen att 

använda och utveckla sina kunskaper och idéer.  

 

Svensson (2000) påpekar dock att det inte är ett självändamål att deltagarna i ett nätverk skall 

skaffa sig nätverkskompetens. Det som trots allt ligger till grund för nätverkskonceptet är de 

fackkunskaper som utvecklas i samverkan med andra inom nätverket.  

 

För att åter knyta an till synen på nätverk som utvecklingsmetod presenteras handfasta förslag på 

hur formen för nätverkande kan te sig. Dalsgaard och Bendix (1999) visade på de egenskaper 

som utgör en nätverksorganisation. Bland annat pekar de på betydelsen av frivillighet. Även 

Svensson (2000) tar upp denna aspekt och menar att en chef inte kan beordra någon att engagera 

sig i ett nätverk om personen inte själv vill. Han beskriver hur ett nätverk kan se ut och hur det 

uppstår. En nätverksgrupp sätts samman, bestående av ca 5-8 deltagare från de företag som skall 

ingå i nätverket. Deltagarna bör ha gemensamma nämnare så att utbytet blir så stort som möjligt. 

Mötena bör också hållas under arbetstid så att deltagarnivån förblir hög. Detta är också viktigt för 

att i inledningsfasen skapa kontinuitet och etablera nätverksarbetet. Vid det första mötet 

presenteras alla och en ”nätverksmotor” väljs. Denna har olika roller och fungerar som 

administratör, mäklare och processledare. Att vara nätverksmotor innebär att gå balansgång. Det 

gäller att driva på lagom mycket, inte så mycket att hela ansvaret för nätverket står och faller med 

denna persons insatser, men samtidigt går det inte att ha en passiv roll. Svensson (2000) menar att 

drivkraften måste finnas hos deltagarna, nätverksmotorn skall vara lyhörd för de åsikter som 

finns och visa på olika vägar för att nå målen. Naturligtvis finns det problem med 

nätverkssamarbetet. Konflikter av olika slag kan uppstå, en del känner kanske att processen går 

för långsamt. Men genom att våga se problemen och ta tag i dem går de oftast att finna lösningar. 
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Genom att ha ”öppenhet inåt och sekretess utåt” stärks grupptillhörigheten och moralen 

(Svensson 2000 s 34). 

 

Också Svensson, Jakobsson & Åberg (2001) ser nätverk som en medveten utvecklingsstrategi. De 

menar också att nätverket har en stor betydelse i hänseende på t ex utvecklingsriktat lärande. 

Nätverk beskrivs som en metod för utvecklingsarbete mellan företag, särskilt med avseende på 

mindre företag som inte själva har möjlighet att vidta kompetenshöjande åtgärder. Den kunskap 

som lyfts fram av Svensson m.fl. (2001) är en form av erfarenhetsutbyte som sker när personer 

från olika arbetsplatser träffas och tar del av varandras ”verklighet”. Här finns alltså tanken om 

reflektion som avgörande för utveckling och lärandeprocesser.  

 

Lind (2002) kommer i sin forskning fram till att det essentiella med nätverk är inte 

koordinationen av produktionskedjor, utan de personliga relationer som finns mellan dem som 

utför arbetet. Det är alltså inte koordinationen i sig själv som blir det viktigaste, utan hur den 

utförs. 

 

Jag har nu i korta drag presenterat forskningen kring nätverk. Jag började med Castelles globala 

perspektiv och förklaring till varför nätverk som struktur just nu fått en sådan genomslagskraft i 

sättet att organisera företag och ekonomier. Efter detta följde en genomgång av den svenska 

forskningen kring det mångfacetterade begreppet nätverk. Till sist presenterade jag den del av 

forskningen som jag valt att fokusera på, nämligen nätverk som utvecklingsstrategi. Här valde jag 

också att återge en del citat från litteraturen, för att åskådliggöra talet om nätverk i dessa 

sammanhang. Jag vill understryka att litteraturen kring nätverk som utvecklingsstrategi handlar 

om allt från råd och tips hur organisationer skall arbeta i nätverksform, företag som går samman i 

nätverksliknande produktionskedjor, till nätverk av mer eller mindre formell karaktär där utbyte 

av kunskap och erfarenheter i allmänhet utgör grunden för nätverkets existens. Det viktiga för 

min undersökning är inte att definiera exakt vilket av dessa typer av nätverk jag ämnar analysera. 

Mitt syfte är att få kunskap om vad nätverk kan tänkas vara genom att analysera talet kring 

nätverk i forskningen och kontrastera det med mina informanters tal om vad nätverk är i deras 

verklighet.  
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Intervjuresultat 

 

Jag kommer nu att i korthet presentera de tre egenföretagare som jag intervjuat. De frågor och 

teman jag använda mig av under intervjuerna återfinns som bilaga 1. När jag utförde intervjuerna 

ville jag från början också se närmare på hur informanterna såg på begrepp som kompetens och 

livslångt lärande. Jag insåg senare att jag var tvungen att göra en avgränsning och enbart rikta in mig 

på talet om nätverk. I intervjuguiden finns dock fortfarande dessa teman och frågor kvar. 

 

De tre egenföretagarna är medlemmar i samma formella nätverk där de flesta större företag i 

deras regionen är med, men även mindre aktörer såsom de själva. Intervjupersonerna hyr också in 

sig i ett gemensamt kontorskomplex som ägs av nätverkets ekonomiska förening. Ett av 

nätverkets huvudsakliga uppgifter är att göra regionen känd utanför gränserna, men även att 

engagera och synliggöra företagen ”innanför 50-skyltarna”(innanför stadsgränserna, min 

anmärkning) som en av informanterna uttrycker det. Om jag skulle välja att göra någon slags 

definition av detta formella nätverk, skulle jag använda mig av Mats Utbult´s beskrivning av ett 

syntetiskt nätverk som jag beskrev i den teoretiska delen, dvs. en grupp aktörer som går samman 

för att nå ett gemensamt mål.  

Efter presentationen följer redovisning av en del teman i form av rubriker, som jag i min 

intervjuanalys urskilde som centrala för undersökningens syfte.  

 

Intervjuperson A.  

 
Intervjuperson A är mellan 25-30 år. Han har en högskoleutbildning och startade sitt företag för 

ungefär ett år sedan. Han driver en kommunikationsfirma som sysslar en hel del med reklam. 

Han utarbetar avancerade webbsidor, text, ljud och bildproduktioner. Anledningen till att han 

startade företaget var känslan av frihet, samt att det var skönt att ”jobba för sig själv”.  

 

 

Intervjuperson B. 

 
Informant B är också mellan 25-30 år. Han är i grunden utbildad systemvetare, men även hans 

verksamhet har kommit att handla mer om reklam och olika webblösningar. Han delar rum med 

intervjuperson A och samarbetar även i viss utsträckning med honom. Anledningen till att han 
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blev egenföretagare menar han var dels att arbetsmarknaden för systemvetare var ganska dålig när 

han utexaminerades, dels att han såg det som en god merit att ha drivit eget företag om han sedan 

skulle söka sig vidare ut i arbetslivet som anställd längre fram.   

 

Intervjuperson C. 

 
Denna person är mellan 40-50år. 

Hans företag arbetar med en egen designad webbprodukt som riktar sig till små och medelstora 

företag. Han har också en del styrelseuppdrag. Det är inte första gången han driver ett eget 

företag, det har han gjort flera gånger förut, varvat med vanliga anställningar. Första företaget han 

drev började som en anställning, men han tog sedan över då företaget gick allt sämre. 

Inställningen var att ”det här går att göra bättre”. 

 

Företagaren som person. 

 

Ett tema som jag utgick ifrån i mina intervjuer var ”företagaren som person”. Jag ville få reda på 

om mina informanter uppfattade att det krävdes särskilda egenskaper för att passa som 

egenföretagare. Informant A menade att i hans fall var det en ”känsla av att vara fri” och att 

kunna ”bestämma sina egna tider”. Han trodde också att det var det som låg till grunden för hur 

de flesta tänkte när de bestämde sig för att starta eget. ”Det är inte som att gifta sig och inte 

kunna dra sig ur, här kan man ju dra sig ur ganska snabbt om man vill också”. 

 

Informant B säger först att han har svårt att peka ut några särskilda egenskaper som en 

egenföretagare besitter, men funderar en stund och konstaterar till slut att det handlar om att 

”vara driven”. Han vidareutvecklar det till att han avser en person som ”tar tag i saker” och att 

man måste vara beredd att göra fler saker än som anställd. Själv menar han att han är ”något av 

en ensamvarg och gillar att lägga sista handen vid saker jag gjort”. I samband med detta uttalande 

påpekar han dock: ”Men jag måste nog säga emot mig där att jag hade nog inte startat det här 

företaget om jag inte haft några omkring mig som jag tyckte det verkade kul att samarbeta med”. 

 
Informant C menar att vara egenföretagare är ”a state of mind”. Han utvecklar det mera och 

beskriver:  
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När andra säger; åh vad svårt det här kommer att vara, så är regel nummer ett om man är ensamföretagare 
eller småföretagare det är istället att se att ja, men det finns det här och det här som är bra. Och det måste 
man jobba sig förbi, man måste se möjligheter i det, annars kan man inte vara småföretagare för då får man 
problem om man tror att man inte kan och att man ser möjligheter i det som andra inte ser möjligheter. Det 
är på nåt sätt den driven man behöver. 

 

Hur fungerar nätverket? 

 

De tre informanterna är alla medlemmar i samma formella nätverk. Min intention var att få reda 

på dels hur nätverket fungerande i praktiken, dels vad det inneburit för deras företag att vara 

anslutet till nätverket. Informanterna kom också att tala om informella nätverk och deras 

betydelse för respektive företag. 

 

Informant A beskriver hur det vanligtvis går till på en nätverksträff i det formella nätverket:  
 

Man går dit och sen sitter man runt ett sånt här bord fast större och så sitter man alltid bredvid nya personer 
för det lottas var man skall sitta. Så får man ett nummer såhär och så brukar man alltid gå och slå sig ner och 
så hälsar man på dom som sitter där, eller som sitter runt hela och sen är det egentligen så att man frågar – 
jaha, och vad gör du då? Och så berättar folk vad dom sysslar med. Ofta så känner man nog att jaha, du 
sysslar med mattstädning du. (paus). Då kanske man inte engagerar sig så mycket i just den företagsrelationen, 
utan men blir lite mer personlig bara, man liksom avvecklar det. 

 

Jag ställer frågan om det slutar vid sociala kontakter eller om de haft någon affärsmässig nytta av 

nätverkets kontakter? 

 

Informant A menar att han alltid varit en social person med stort socialt kontaktnät. Genom det 

har han fått jobb. Han menar vidare att både det formella och de informella nätverken utgör 

grunden för hela hans verksamhet. ”Jag skulle kunna sitta här uppe själv och vara hur duktig som 

helst utan att få ett enda jävla jobb”  

 

Informant B menar att han inte haft någon egentlig nytta av det formella nätverket: ”Man måste 

visa upp sig och skapa kontakter också. Men det här nätverket är ganska så stort så det är rätt lätt 

att man försvinner där. Man blir ingen i det stora hela ändå”. 

Däremot talar han gärna om olika informella nätverk, mestadels bestående av vänner och 

bekanta, som genererar jobb. ”I stort sett alla jobb vi har bygger ju på det. På ett eller annat sätt 

kan man spåra dom via kontakter till oss”. 

 
Informant C beskriver att nätverket ordnar en hel del evenemang: 



 

 

28

 ”[D]et är mycket träffar, det är mycket begivenheter, saker att delta i och genom att delta i det 

nätverket så blir man så småningom känd. Igenkänd, mest”. 

 

Informant C menar dock att den enda anledningen till att han gick med i nätverket var just för att 

bli igenkänd. 

 
Det finns liksom ingen tanke med att genom att jag går med här så kommer jag att göra dom här och dom 
här affärerna. Det händer inte. Genom det här går jag in och kan marknadsföra min tjänst ja, med det är inte 
din tjänst du skall marknadsföra, det är dig själv. Personen, ansiktet, ditt sätt att vara på gott och ont. Det är 
det som på nåt sätt är viktigt i nätverket. Så småningom, för det är en startsträcka på tre, fyra år, lite beroende 
på person naturligtvis, så blir man igenkänd. Man deltar i mycket och man kanske tar på sig en del grejer i 
nätverket att göra. Då blir man den folk går till och man får en egen kontaktyta och så småningom kommer 
frågorna. Vi har tre småföretag och åtta stora kunder. Dom stora kunderna har kommit enbart genom 
nätverket för dom känner igen mig. Nu när vi har den här nya produkten. Förut jobbade jag på ett annat sätt 
som inte alls attraherade dom. Nu vet dom, nu har dom lärt känna mig och vet vad jag vill och vad jag inte 
vill. Vad jag vill leverera och vad jag inte vill leverera. Nätverket är den struktur man köper och säljer inom. 
[...] jag kunde offerera hur mycket som helst till dom, men jag hade aldrig fått det på offerten. Jag får det för 
att dom känner igen mig.[...].Det är så nätverket fungerar för mig. 

 
Vidare beskriver han hur man blir rekryterad in i nätverket:  
 

Det är många som byter jobb i ett nätverk, på grund av nätverket. [...] Det syns ofta att ett tu tre så sitter han 
på ett annat jobb. Han byter bara e-post adress typ, men är fortfarande med i nätverket…(paus). I Sverige i 
brist på andra sociala strukturer så är ju det sättet att få andra jobb. Det är många som aldrig går ur 
markanden på det sättet. 

 

Nätverkets koder/normer 

 

Jag diskuterade med informanterna om de upplevde att det fanns särskilda sociala koder i 

nätverket och hur de i sådana fall såg ut. Jag ville också veta om det krävdes några särskilda 

egenskaper för att ”nätverka”. 

 

Informant A menar att det inte finns några särskilda uttalade regler eller normer för hur man skall 

agera i nätverket. Men han har tänkt på att ”man presenterar sig med förnamn och efternamn. 

Det har jag aldrig gjort förr till någon jag träffat”.  

 

Efter en stunds funderande kommer han också på att han som aldrig haft skjorta och kavaj förut 

har börjat ha det när han går på nätverksmötena. Han beskriver hur han först haft på sig T-shirt, 

men när han märkte hur välklädda folk var på mötena bestämde han sig för att ändra sin klädstil: 

”[...]jag kände mig inte trygg i den gruppen på något sätt. Jag kände att jag inte var berättigad att 

stå där och hälsa [...] Så till nästa gång tog jag på mig kavaj för att ja,…(paus)”. 
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Lite senare under intervjun konstaterar plötsligt informant A att ”Jag kan nog tänka ibland att jag 

nog inte är någon sån där nätverksmänniska egentligen”. Han beskriver hur vissa personer verkar 

ha så lätt för att gå fram till andra och prata och presentera sig.  

 
Jag önskar att man var mer sån ibland. Ja, lite mer sådär cocktailpartysnubbe. Ja, man behöver 
cocktailpartysnubbe egenskaper. Samtidigt så måste man nog ha den där förnimmelseegenskapen också, att 
känna…(paus). För man vet ju att jobbiga snubbar, ja, eller personer överhuvudtaget som nästan känns lite 
desperata när dom sticker ett visitkort i BH:n på en direkt när man…Det kan jag tycka är… 

 

Han beskriver vidare en situation vid en nätverksträff då en för honom ny medlem dykt upp och 

”började dela ut visitkort ungefär som man delar ut spelkort”.  

 

Även informant B är först lite osäker på om han kan identifiera några särskilda normer i 

nätverket och svarar först nej på frågan. Efter en stunds funderande kommer han dock i likhet 

med informant A fram till att man drar öronen åt sig om någon är för ”säljande” och framfusig i 

sitt beteende. Men han menar samtidigt att man inte heller får vara för tyst och tillbakadragen för 

att lyckas odla affärsmässiga kontakter. 

 

Informant C verkar ha samma inställning till hur man bör agera i nätverket som de båda andra 

informanterna har, men han preciserar lite tydligare vad han menar: 
 

[O]m man tittar på en nätverkare så behöver han ju förstå att nätverkandet inte har ett precist mål. Tror han 
att det är ett speciellt mål med allting med nätverket, då kommer alla att uppfatta honom eller henne som 
puschig, som en dammsugarförsäljare som inte släpper foten ur dörren. [...] En sån egenskap är inte bra att ha 
i ett nätverk, då kommer man att falla och man kommer att falla fullständigt. 

 

Informant C beskriver vidare hur marknadsföring i nätverket handlar om att folk får höra talas 

om att man är duktig eller har en bra produkt. Jag förstår det som att det inte går att komma in 

och säga ”här är jag, jag är bäst”, utan man måste bli godkänd och igenkänd för att få en chans till 

kontakter som genererar arbete. ”När folk kommer fram och säger jag har hört att du är bra på 

det här med webb, då har man nått fram i nätverket.” Informant C menar vidare att den 

viktigaste egenskapen för att bli framgångsrik och accepterad är att behärska det sociala språket. 

Han säger: ”Det är lite samtalsterapi för gubbar, för det är väldigt mycket gubbar i nätverk….”. 

Han menar vidare att genom att lyssna och prata med varandra uppstår de egentliga 

bindningarna. ”Det är lite grann som att ta varandra på händerna på nåt sätt, en intimåtgärd i ett 

nätverk. Då öppnar man sig för dom personerna”. 

 

Informant C berättar att han genom åren lärt sig hur det går till i det formella nätverket, men att 

han gick på nitar i början innan han förstod koderna. Han berättar också att han varit medlem i 
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andra formella nätverk där syftet varit uttalat ”här träffas vi endast för att göra affärer”. Där var 

det sociala pratet minimerat, men detta var ett sätt att göra affärer på som han nästan upplevde 

som obehagligt. Överlag beskriver han dock att de erfarenheter han haft av nätverk, är att de 

flesta prioriterar sociala kontakter som grund för affärsmässiga.  

 

När man väl blivit upptagen av nätverket, menar informant C att det blir förödande om man av 

någon anledning skulle gå ur. Om man gör bort sig går genast snacket och man skulle hamna 

utanför och inte synas längre. ”Man blir som en levande annons, man blir offentlig, och det gäller 

alla”. Informant C beskriver hur han själv också alltid väljer att kontakta någon han känner i 

nätverket om han vill ha hjälp med något. Han förklarar att det är lättare att vända sig till någon 

man ”skakat hand med”.  

 

Informant C kommer också in på att det inte är lika förödande för den innersta kärnan i 

nätverket ”de gyllene 50”, som han kallar dem, att begå snedsteg. Jag förstår det som att han 

avser de större och mer etablerade företagarna som verkar i nätverket. Informant C talar om att 

de har gått i skola tillsammans och ”håller varandra om ryggen”, samt att de i grunden har sitt 

eget starka sociala nätverk som håller dem samman.  

Han beskriver också att det råder en uppdelning mellan olika grupper inom nätverket. De få 

kvinnor som finns sätter sig tillsammans med andra kvinnor osv. Detta hade också 

uppmärksammats av nätverkets nya organisatör (som är kvinna), så nu hade det beslutats att det 

skulle lottas ut sittplatser på nätverksmötena. Informant C beskriver också att ”blåjackorna” har 

sina egna grupperingar. Med ”blåjackorna” tycks han avse de medlemmar som av en eller annan 

anledning har en stark ställning inom nätverket, t ex som välkända och framgångsrika 

företagsledare eller företagsägare. 

 

Informant A beskriver även han hur han verkar upplever att det finns outtalade starka sociala 

bindningar inom nätverk (i allmänhet): 
 

[J ]ag kan tänka mig att dom här Lundsberg och Sigtuna och dom här skolorna…(paus). Antagligen är det en 
plantskola, alla dom som kommer att jobba inom nåt högt, ha nån bra position på nåt bra jobb… Och jag 
tror att folk som sätter sina ungar i dom skolorna redan där lägger grunden till ett viktigt nätverk.   

Vad lär man sig i nätverk? 

 

Informant A menar att det men först och främst lär sig är att vara social. Han förklarar att när 

han umgås med sina vänner är det på ett visst sätt, men att han avser de sociala spelregler som 
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finns i mer formella sammanhang. Men genom nätverket kan också nya affärsidéer dyka upp, 

eller ett vidgat synsätt på hur andra arbetar. Samtalet med informant A leder också in på 

eventuella negativa aspekter med nätverket. Han menar att det råder brist på kritiskt tänkande 

och att ”man håller varandra lite bakom ryggen”. Han vidareutvecklar resonemanget och 

använder uttryck som ”brist på självsanering” och ”brist på självinsikt”, och beskriver hur han ser 

sig själv som lite av en betraktare i sammanhanget. Han har inte varit med i nätverket så länge 

och kan därför lättare urskilja dessa företeelser. Han har lärt sig att ”man bara anlitar dom inom 

nätverket och sådär”.   

 

Informant B beskriver på liknande sätt vad han anser att man lär sig i nätverk:  
 

Man utvecklas på den sociala biten. Man lär sig mer på andra saker också. Jag försöker alltid sträva efter att ha 
en fråga för varje människa jag träffar. Om jag besöker ett företag vill jag kunna fråga, varför gör ni så här? 
Sånt byggs ju på hela tiden. 

 

Informant C menar att man lär sig ”var makten sitter”.  

Innan han blev medlem i det formella nätverket beskriver han hur han inte förstod hur viktigt det 

var med den kunskapen. Han beskriver hur han förut ”knallade på i min egen takt och undrat 

varför man aldrig fick göra affärer med kommunen. Eller med dom eller dom. (paus) Hur fan går 

det till?”. 

 

Han konstaterar också att man initialt också måste känna väldigt många människor i det formella 

nätverket för att veta vem man skall gå till med en offert t ex. Om rätt person rekommenderar en 

så öppnas också dörrarna som man inte såg förut. 

 

Varför talas det så mycket om nätverk inom företag och organisationer idag? 

 

Informant A menar att han inte tidigare tänkt i de banorna, men han verkar utgå ifrån nätverk 

som en klasstillhörighet: 
 Ja, jag vet ju inte om det är så, men jag kan tänka mig att inom socitetsvärlden har nätverk varit aktuellt 
ganska länge, men jag tror att det kommit ner till mellanklassen, att gränsen suddats ut lite. Det är nog ett 
uttryck för den tid som råder. 

 

Han talar också om att innan inträdet i nätverket hade han aldrig använt ord som ”entreprenör” 
eller ”nätverk” i sitt vardagliga tal. 
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[N]är man kommer in i den här sekten eller sfären, eller vad man skall säga, så då drillas man nästan med det 
där. Det första folk sa om det där så var det att det viktigaste av allt är nätverk och att dela ut visitkort. [D]et 
finns ju ingen som kan säga emot att kontakter är nästan det viktigaste.  

 

Informant B har en annan inställning, och menar att nätverk är ett modeord som är aktuellt just 

nu. Om några år kommer det vara ett annat begrepp som är aktuellt. Däremot tror han att 

företeelsen nätverk är här för att stanna, men att man inte kommer att tala om det lika mycket 

som nu. 

 

Informant C är också inne på att nätverk är ett modeord. Företeelsen har alltid funnits, menar 

han, och tar Odd Fellows som exempel. Anledningen till att vi nu alltmer börjat organisera oss i 

nätverk ser han som ett resultat av informationssamhällets framväxt.  

 
[M]an jobbar inte 7-5 i så stor utsträckning och med så avgränsade uppgifter, utan man är idag i företagen 
beroende av andra. För företagen har gått ifrån att vara hela öar med funktioner, till att vara mer 
specialiserade. [D]et här i kombination med ett friare Europa med otydligare stopp för att hantera saker och 
ting. Sen tror jag att det är en allmän inställning att man pratar med varandra över alla gränser. 

 
Efter intervjuerna tackade jag mina informanter och påminde dem om att de gärna fick kontakta 

mig om de undrade över något, samt att de också efter rimlig tid kunde ångra sin medverkan.  

 

Diskussion 

 

Mitt syfte i detta arbete, har varit att utveckla kunskap om talet om nätverk på olika nivåer. Mitt 

studieområde har varit ”nätverkande” som företeelse och vad det kan tänkas stå för. För att 

utveckla kunskap om nätverk, har jag anlagt ett diskursivt förhållningssätt genom att analysera 

talat om nätverk i aktuell forskning. Jag har också anlagt detta perspektiv i min empiriska del när 

jag analyserat talet om nätverk hos tre egenföretagare, för att på så vis förstå vad nätverk är och 

hur det fungerar utifrån deras verklighet.  

 

I slutdiskussionen kommer jag nu att jämföra talet om nätverk från den forskning jag tidigare 

presenterat, med mina informanters tal om nätverk. Jag kommer att börja med en rad reflektioner 

jag gjort i samband med intervjuerna. Jag kommer även att diskutera likheter och olikheter med 

mina informanters tal om nätverk, och forskningens. Jag kommer att diskutera talet om nätverk 

under några av de teman eller frågor jag använde mig av i intervjuresultatet. Slutligen kommer jag 

att komma med förslag på framtida forskning inom området.  
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I intervjusituationer brukar men tala om ”intervjuareffekten” (Svenning 1999, Kvale 1997), och 

avser då den undermedvetna effekten av förväntningar som informanten kan känna från 

forskarens sida och anpassa sina svar efter det han eller hon tror att intervjuaren vill höra. Här 

kan man räkna upp ett antal påverkansfaktorer som t ex kroppsspråk, kön, ålder, miljö osv. I 

mina intervjuer fick jag ibland känslan av att informanterna trodde sig veta vilka svar jag var ute 

efter, och i sin välvilja att ”gå mig tillmötes” gav svar som skulle tillfredställa mig. Mina 

informanter var alla tre män, detta kan också ha påverkat samtalets gång och de teman som 

ibland dök upp. Detta behöver nödvändigtvis inte endast innebära något mindre fördelaktigt för 

studien. En informant menade t ex att nätverk är som ”samtalsterapi för gubbar” och den 

informationen och vidare samtalsgång i intervjun kanske inte hade kommit fram om intervjuaren 

varit en man. Å andra sidan kanske detta är ett uttryck för mina egna förväntningar (eller 

fördomar?). 

 

En intressant aspekt av forskningsintervjun som kreativ process är hur informanternas 

personlighet kommer fram, så också deras individuella temperament och sätt att vara som 

påverkar intervjuns gång genom att föra in olika spår och associationer. Varje intervju blir en 

egen levande enhet som för sitt eget liv i interaktion med intervjuaren. Här skall tilläggas att mina 

tillkortakommanden blev besvärande påtagliga vid genomgången av bandinspelningarna: ibland 

uppfattade jag att mina frågor var otydliga då informanten inte tycktes förstå mina frågor, 

svävade iväg i sina svar eller kom in på helt andra ämnesområden. På grund av min bristande 

erfarenhet som intervjuare blev det i ibland svårt att avväga när och hur jag skulle styra in 

informanterna på intervjuns tema. Andra gånger tyckte jag mig dock uppleva att vissa frågor eller 

teman var inspirerande för informanterna, och att de själv kände att de fick ut något av samtalet 

och genom att situationen gav dem tillfälle att sätta ord på upplevelser de förut inte reflekterat 

närmare över. Ett problem jag upptäckte och som också beskrivs av t ex Kvale (1997) och 

Svenning (1999), är hur gester, mimik, kroppshållning och tonlägen hos informanterna går 

förlorade i och med nedtecknandet av intervjuerna. Även mitt samspel med informanterna är en 

nyans som inte går att återge. Vad allt detta sammantaget fått för påverkan på materialet som 

helhet är svårt att säga, men helt klart kan det ses som ett tillkortakommande med intervjun som 

forskningsmetod.  

 

När jag intervjuade mina informanter var ju intentionen att höra deras tal om nätverk i ett så 

”rent” och oförstört tillstånd som möjligt. Med det menar jag att jag inte ville att 

intervjupersonerna skulle känna till att jag ämnade analysera deras tal om nätverksmedlemskapet. 
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Därför delgav jag dem inte mitt diskursanalytiska perspektiv, eller mitt syfte överhuvudtaget. När 

jag sedan gjorde min analys, och under arbetets gång överhuvudtaget, funderade jag alltmer på 

om jag fört mina intervjupersoner bakom ljuset. Jag bad dem berätta om deras medverkan i ett 

formellt nätverk, men det var egentligen deras tal, deras innersta reflektion jag var ute efter. 

Samtidigt inser jag att jag var tvungen att göra som jag gjorde just för att anlägga mitt perspektiv. 

Ju längre och djupare jag arbetade med mitt intervjumaterial, desto fler reflektioner och 

funderingar dök upp och det blev för mig allt tydligare hur komplicerat det kan vara (men också 

hur givande) att arbeta med intervjuer i forskningssammanhang. Jag trodde t ex inte att mitt 

material skulle innebära några större moraliska spörsmål att ta ställning till. Intervjuerna i sig 

behandlade inte några konfidentiella eller allmänt känsliga frågor. Det jag inte riktigt räknat med 

var känslan av intimitet och förtrolighet jag delat med informanterna, och känslan av vilseledande 

jag upplevde då jag inte kunnat avslöja mitt riktiga syfte. Så här i efterhand kan jag också helt 

instämma med Kvale då han menar att hela intervjuanalysen är en process som påbörjas redan 

innan själva intervjun och fortgår därefter i samspel med resten av materialet.   

 

Hur fungerar nätverk?  

 

Enligt forskningen och litteraturen som beskriver nätverk som en utvecklingsstrategi, talar man 

om nätverk som en process som skapar gynnsammare förutsättningar för innovation och 

utveckling av såväl individer som företag. Genom att gå samman med andra mindre företag i 

nätverksform kan man hjälpa varandra med olika uppgifter eller ta emot större order än man 

skulle klarat av på egen hand. Nätverk kan också fungera som ett utbyte av kreativa idéer 

nätverksmedlemmarna emellan. Inom organisationer och företag fungerar nätverksorganiseringen 

på liknande sätt, men skall ses som en motsats till traditionellt utformade hierarkiska 

organiseringssätt. De större företag eller enheter som använder sig av nätverksorganisering har 

ofta snabba arbetsprocesser och har kanske tvingats slimma sin produktion, och behöver ett 

system som är flexibelt och anpassningsbart. Forskningens tal om nätverksorganiseringen i dessa 

sammanhang uttrycks ideligen i ord som ”frivillighet”, ”flexibla gränser”, ”kontakter” och 

”samarbete”. Nätverkets medlemmar skall vara jämställda och tänkande individer.  

 

Informant C beskriver hur det formella nätverk han är med i genererar nya kontakter som 

sedermera leder till jobb. Han poängterar dock att man inte skall förvänta sig affärsmässigt 

lönande kontakter de första åren. Han menar att man först måste marknadsföra sig själv, och att 
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det finns regler, eller snarare outtalade normer, för hur detta skall gå till. Ingen av informanterna 

kan riktigt ringa in exakt vilka egenskaper men bör ha för att nätverka framgångsrikt, men alla tre 

tycks överens om att det inte gillas om man är för ”puschig” eller ”säljande”.  

 

Informant A beskriver hur ett nätverksmöte kan gå till i praktiken. Han beskriver en situation där 

medlemmarna samlas runt ett bord, hur de presenterar sig för varandra genom att berätta om sin 

verksamhet. Hans tal om det formella nätverk i vilket han är medlem, kommer ideligen att handla 

om olika social situationer som han ställs inför. 

 

Min reflektion i samband med jämförelsen med talet om nätverk i forskningen med talet om 

nätverk hos mina informanter, är att informanterna inte använder samma terminologi som 

återkommer i litteraturen. Dock vill jag påpeka att den diskussion jag förde med informanterna 

under temat ”hur fungerar nätverk”?, kom att handla mer om egenskaper hos individerna i 

nätverket, än om själva funktionen nätverk.  

Nätverkets koder. 

 

Informanterna talar mycket om sociala normer. Informant A har beskriver hur han som aldrig 

haft kavaj och slips på sig tidigare, känner att han måste ha det när han går på nätverksmötena. 

Han påpekar också att han i de sammanhangen också känner att han måste presentera sig med 

för och efternamn. Efter en stunds funderande kommer han fram till att man måste ha 

”cocktailpartysnubbeegenskaper” för att passa in i nätverkets sammanhang. En egenskap som 

han önskar att han hade mer av. Informant A`s tal om nätverkets normer ger mig en bild av en 

person som inte upplever sig innesluten i nätverket, han står utanför och markerar också sitt 

utanförskap, men känner ändå ett behov av att passa in. Med sitt tal om nätverkets normer och 

koder markerar han enligt mitt sätt att se det, sin egen identitet och tillhörighet, men också 

behovet av att tillfälligt passa in i en värld som genererar arbete och där det kostar för mycket att 

avstå. 

 

Informant B upplever inte att det finns några särskilda normer i nätverket, hans tal kring detta 

säger dock något annat. Han beskriver en slags balansgång mellan att inte vara för framfusig och 

”säljande”, och att inte vara för tyst och tillbakadragen om man skall vara framgångsrik i 

nätverket. 
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Informant C som är äldre än de två andra informanterna och som varit med i nätverket längre, 

talar om nätverkets koder på ett liknande sätt. I början av sin karriär gick han på en del nitar. Jag 

tolkar det som att han menar att han inte förstod hur de sociala spelreglerna fungerade. Även 

informant C talar om en balansgång mellan att sälja sig själv och att inte komma in i nätverket 

med inställningen ”här är jag, jag är bäst”. Genom att förstå det sociala språket och känna in hur 

man skall bete sig, får man så småningom kontakter i nätverket. Han beskriver också att det kan 

gå flera år innan man får förtroendet från de andra företagarna i nätverket. Vidare säger han att 

Det är lite samtalsterapi för gubbar, för det är mycket gubbar i nätverk…”. De kvinnliga 

nätverksmedlemmarna är få och precis som männen, sitter dom i sina egna grupper på mötena. 

 

Diskursanalysen utgår ofta från att den som talar har makten. Mina informanters tal om nätverket 

beskriver en situation där det gäller att behärska både de sociala och språkliga koder som 

inofficiellt råder. Att på något sätt hamna utanför nätverket blir förödande för den enskilde 

företagaren på så sätt att man inte skulle synas längre, menar informant C. ”Man blir som en 

levande annons, man blir offentlig, och de gäller alla”. Dock påpekar han att den innersta kärnan 

i nätverket (jag tolkar det som han avser de högst uppsatta inom näringslivet), inte påverkas lika 

starkt om de skulle begå ett snedsteg. I deras fall finns ett eget starkt socialt nätverk som håller 

dem samman. Detta kan man också se som ett uttryck för makt. Foucault (1991) använder sig av 

begreppet governmentality. (Government kan ungefärligen översättas med ”att styra” ). Det som 

avses är utövandet av makt och då i en form som syftar till att forma och påverka individers 

beteende. Foucault talar dels om governmentality i termer av politiska strukturer, men framförallt 

om styrning av mänskligt handlande med hjälp av kunskap. Governmentality avser då en slags 

påverkan av sig själv, individen internaliserar t ex sociala normer, krav och förväntningar så att de 

passar en gängse uppfattning (Burchell, Gordon & Miller 1991). Mina informanters tal om 

nätverkets normer påvisar detta, anser jag. Genom att t.ex. bära slips och kavaj känner en av 

informanterna att han är berättigad till samvaro i nätverket. Han känner ett behov av att följa en 

viss klädkod för att passa in. Genom att anamma de sociala reglerna och göra dem till sina egna, 

utövas en aktiv självkontroll.   

 

Lind (2002) kommer i sin forskning fram till att det betydelsebärande i nätverk är de personliga 

relationerna som finns mellan dem som utför arbetet. Det resultatet ligger nära mina 

informanters tal om nätverkets normer och funktion. Informant C beskriver t ex att även han 

helst gör affärer med någon man ”skakat hand med”, någon som redan finns upptaget i 

nätverkets struktur. En reflektion man kan göra i samband med detta är huruvida det handlar om 
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att göra affärer med de företagare som är de mest skickliga inom sitt område, eller om det till 

största delen är så att man gör affärer med de personer som råkar finnas i nätverket. Det sociala 

igenkännandet och accepterandet är överordnat andra kriterier såsom t ex yrkesskicklighet. 

Informant A säger vid ett tillfälle att han skulle kunna vara hur duktig som helst inom sitt 

område, men utan kontakterna i nätverket skulle det inte ha någon som helst betydelse, han skulle 

inte få något jobb i alla fall. Informant C berättar vidare att tidigare inte förstod varför han inte 

fick göra affärer med t ex kommunen osv. Efter att ha medverkat i nätverket några år började han 

plötsligt få klarhet i vilka vägar han skulle gå för att få till stånd affärsmässiga utbyten med dessa 

aktörer. 

 

Vad säger detta om synen på kompetens? Talet om nätverk som ett ”nytt” sätt att bedriva 

företagande och företags- och organisationsutveckling på, kanske i själva verket upprätthåller 

samma maktstrukturer som alltid har funnits? Castells (1998) menar ju t ex att nätverkssamhället 

är ett uttryck för en kapitalism i nya kläder. Det går inte längre att automatiskt tillskriva 

företagsledare och direktörer makten i samhället eller affärsvärlden, utan den tillfaller dem som 

vet att utnyttja de finansiella flödena i nätverkets förgreningar. I det formella nätverk som är 

föremål för denna undersökning, talar två av informanterna om grupperingar som tycks ha en 

mer konventionell uppdelning: det förekommer få kvinnor och de bildar egna grupper inom 

nätverket och ”blåjackorna” har sina egna sociala band som förenar dem. Genom informanternas 

tal går att utläsa att ”blåjackorna” sitter säkra på tronen, de andra tycks rätta in sig i den sociala 

konvenansen som inte är uttalad utan måste läras, och kvinnorna kan man kanske gissa, ingår i ett 

eget nätverk i nätverket? 

 

I mina informanters tal om nätverket såsom jag förstår det, innehas makten i nätverket av dem 

som behärskar de sociala koderna, inte nödvändigtvis de som har störst kompetens. Finns det 

verkligen utrymme för innovation och kompetenshöjning under dessa förutsättningar? 

 

Castelles menar också att arbetet förlorar sin kollektiva identitet och blir alltmer individualiserat. I 

fallet med mina informanter blir förutsättningarna för arbete mycket riktigt individualiserat, men 

de individuella förutsättningarna kan först komma till uttryck om personen i sig behärskar 

nätverkets normer och blir accepterad och upptagen i nätverkets gemenskap. 

 

 



 

 

38

Vad lär man sig i nätverk? 

 

I forskning och litteratur som handlar om nätverk används ”nätverkandet” för att höja 

kompetensen hos enskilda individer eller företag. Det talas om att man ska ta del av varandras 

verklighet för att på så vis inhämta ny kunskap. Det talas också om ”nätverkskompetens” dvs. 

fallenheten att dra nytta av andras kunskap i sin egen verksamhet.  

 

Mina informanters svar på vad man lär sig i nätverk handlar till största delen om de sociala 

kontakter och färdigheter som de utvecklat under tiden som medlemmar i nätverket, men också 

om att inhämta ny kunskap och kunna använda den i sin egen verksamhet. Informant B uttrycket 

att han anser att ”man utvecklar sig på den sociala biten”, men att han också alltid försöker ställa 

frågor till människor han träffar för att lära sig ännu mer om hur saker och ting fungerar. 

Informant A talar om att man lär sig de sociala spelregler som finns i sociala sammanhang, men 

att man också via nätverket kan få nya affärsidéer. På så vis uttrycker de en utveckling av sin egen 

kompetens, tack vare utbytet med andra företagare i nätverket. Detta går stick i stäv med talet om 

nätverk i forskningen som menar just att deltagandet i nätverk tillför en höjning av kompetensen 

för såväl individ som företag. Dalsgaard och Bendix (1998) beskriver några kännetecken för 

nätverksorganisering. De talar bl.a. om gemensam värdegrundlag, flexibla organisatoriska gränser, 

genomskinlighet, hög grad av inbördes beroende osv.  

 

Informant C menar, som jag redan nämnt, att man lär sig ”var makten sitter”. Innan han blev 

medlem i nätverket verkade han tro att den kunskap, kompetens och goda renommé han besatt 

skulle räcka för att hans företag skulle få uppdrag. Han kunde inte förstå varför det syntes så 

svårt att få gensvar från vissa aktörer. Medlemskapet i nätverket innebar att när han väl blivit 

accepterad av de andra medlemmarna och lärt sig de sociala koderna, fick han också tillgång till 

de rätta kontakterna och fick således uppdrag till sitt företag.  

 

Dalsgaard och Bendix (1998) och många andra forskare med dem, talar om de utmärkande 

egenskaperna för nätverksorganisering. ”Gemensam värdegrundlag”, ”hög grad av inbördes 

beroende” osv. Allt detta skulle med lätthet kunna appliceras på den bild av nätverket som 

informanterna talar om. Det är positivt laddade ord, det intressanta är bara att denna 

gemensamma värdegrundlag eller inbördes beroende får en annan betydelse i mina informanters 

tal om nätverket. Det gemensamma och öppna gäller bara dem som har tillgång till nätverkets 

nycklar, och dörrarna förblir låsta för dem som inte passar in i nätverkets struktur. Mina 
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informanters tal om nätverket påvisar ett utanförskap i gemenskapen. Deras tal placerar dem 

utanför den reella makten, den innersta kärnan i nätverket. Att det förkommer ett inbördes 

beroende framkommer tydligt, men det är ej baserat på ett likvärdigt beroende, det har initierats 

av någon eller några inom nätverket. Maktaspekten blir också än mer påtaglig, då 

nätverksmedlemmarna  i sort sett måste genom trial and error prova sig fram till vad som 

fungerar, ingenting är uttalat. 

 

Enligt forskningen beskrivs nätverkets struktur som informell, spontan med engagerade 

relationer och sidokontakter. Dessa uttryck för hur nätverk fungerar går som en röd tråd genom 

hela nätverksforskningen. Detta är ingalunda något konstigt eller ologiskt. Att nätverk fungerar 

genom kontakter och öppenhet ligger i själva begreppet. Inte heller är det någon ny företeelse 

som dykt upp likt en fixstjärna på företagshimlen. Att ”nätverka” är säkerligen lika gammalt som 

mänsklighetens historia. Frågan är varför det fått en sådan genomslagskraft på senare år? Man 

kan också fundera över om nätverken verkligen står för en ny fördelning av makten i samhället, 

eller om det fortfarande existerar samma strukturer, men nu dolda i det positiva och 

utvecklingsriktade talet om nätverk? Diskurser berättar vad som är kulturellt eller socialt 

godtagbart, eller hur man talar i ett visst sammanhang, men även vem som får tala. Genom mina 

informanters tal om nätverket framkommer att de rättar sig efter en rådande diskurs, både hur de 

klär sig och framförallt hur de beter sig socialt. De är från början inte upptagna eller initierade i 

gemenskapen, utan måste erövra den genom att knäcka diskursens koder som har sin grund i 

sociala åtaganden och beteenden. Min tolkning blir att nätverket i detta fall först och främst är en 

social entitet som genererar innovation och utbyte, inte en organiseringsform som genererar 

utveckling och samarbete och i andra hand sociala band och kontakter, vilket men kanske kan tro 

när man studerar forskningen om nätverk.  

 

Varför talas det så mycket om nätverk inom företag och organisationer idag? 

 
Castells (1998) perspektiv på nätverkssamhället som han menar att vi gått in i, är ett globalt 

perspektiv. Han beskriver ekonomiers framväxt från industrialiseringen till informationsåldern, 

där nätverksamhället verkar ha uppstått som ett naturligt svar på en ny form av kapitalism. 

Nätverket som företeelse med sin förmåga att vidga sig och kommunicera över gränser gör det 

till ett bra redskap för en kapitalistisk ekonomi vars teman är förnyelse, decentralisering, rörlighet 

och anpassningsförmåga. Hierarkiska system blir för tungrodda och komplicerade för denna nya 

tid av flexibilitet. Castells definition av nätverk som ett antal förenande noder eller aktörer som är 
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sammanlänkade till en struktur, förefaller för mig vara ett system som är tomt på värderingar i 

grunden. Med det menar jag att det är ett ekonomiskt system som egentligen kan utgöras av vad 

som helst, allt från nätverk av droghandel till utbildnings- och transportnätverk. Castells talar ju 

också om att de som behärskar makten i nätverken inte nödvändigtvis är de stora företagen eller 

direktörerna, utan de personer som behärskar koderna inom nätverket. Det sker följaktligen en 

omstrukturering av makten.  

  

Annan forskning talar också om nätverksformen som något ”nytt” system som ersätter 

hierarkiskt uppbyggda organisationen. I samband med nätverksorganisering talas det om 

innovation, nytänkande, genomskinlighet osv. Nätverksformen för företagande kontrasteras ofta 

nätverk med organisation eller hierarki. Nätverket beskrivs då t ex som informellt med 

engagerade relationer och organisation som formell med auktoritetsstyrda relationer. ”Nätverk 

som utvecklingsstrategi” säger något om hela innebörden av nätverk. Det går att sätta ett 

likhetstecken mellan just ”nätverk” och ”utvecklingsstrategi”. När nätverk beskrivs i det här 

sammanhanget återfinns ofta ord som utveckling, förändring, kompetens, flexibilitet. Ord som 

har en positiv klang. Vem vill inte vara föränderlig och flexibel? Underförstått avskärmar sig 

nätverket från det gamla, det tröga, det hierarkiska och rutinstyrda. Mycket av den litteratur som 

beskriver nätverkandet inom och mellan företag och organisationer associerar jag till reklambilder 

av ett förlovat land där alla organisatoriska och ekonomiska problem finner en magisk lösning 

inom nätverkets knutpunkter. 

 

Informant C menar att anledningen till att företag och organisationer alltmer börjat organisera sig 

i nätverk är ett resultat av informationssamhällets framväxt. Dock menar han att nätverk är ett 

modeord. Fenomenet nätverk har funnits länge, det nya är att det används som ett uttalat sätt att 

organisera sig på. Han menar också att det sätt på vilket vi arbetar idag med bl.a. mer specialise-

rade arbetsuppgifter och ett öppnare Europa, har banat vägen för nätverket som lösning på en 

hel del av den nya ekonomins problem med slimmade organisationer osv.  

 

Informant A associerar nätverket med ”socitetsvärlden” och menar att det sättet att organisera sig 

funnits länge inom de skikten i samhället, men att ”mellanklassen” nu anammat samma system.  

 

Informant B menar att nätverk är ett modeord som är aktuellt just nu. Företeelsen i sig kommer 

nog att fortsätta existera inom företag och organisationer, men det kommer inte att talas lika 

mycket om det i framtiden.  
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Vilka slutsatser kan man egentligen dra utifrån mina informanters tal om nätverk och vad 

nätverket inneburit för deras företag, samt om forskningens tal om nätverk som 

utvecklingsstrategi? 

 

Inledningsvis ställde jag frågan om talet om nätverk kan påvisa något om vår samtid. Det är en 

ganska stor och komplicerad fråga. Med mitt diskursanalytiska förhållningssätt till det material jag 

undersökt vågar jag mig ändå på några spekulationer. I mitt metaperspektiv ansluter jag mig till 

Castells förklaring att de förändringar som skett globalt sett gällande handel och kommunikation 

över landsgränser, helt enkelt gjort nätverket till ett lämpligt verktyg att organisera ekonomier och 

företag. Även litteratur i ämnet nätverksorganisering beskriver hur denna utveckling också går 

hand i hand med ett nytt sätt att tänka inom företag och organisationer. Slimmade produktioner 

kräver nya, effektiva arbetsmetoder, hierarkiska ledarfunktioner har gjort sitt och byts ut mot 

horisontella och genomskinliga organisationer. Nätverksorganisering är en naturlig evolution av 

företagsutveckling. När man sedan går in i och ser närmare på hur nätverksorganisering fungerar i 

praktiken, i mitt fall för tre egenföretagare, blir bilden mer svårtydd och komplicerad. 

Informanternas formella nätverk är till för att utveckla regionen och tillvarata den potential som 

finns på lokal nivå. Syftet med medlemskapet är att det skall vara utvecklande för alla företag och 

personer som är medlemmar. Informanternas verklighet framstår som alltmer komplext då de 

menar att utan medlemskapet i det formella nätverket skulle de inte ha några jobb som 

egenföretagare. Allt bygger på att man rekommenderar varandra inom nätverket. Jag får 

uppfattningen att informanterna finner en viss tacksamhet, eller kanske snarare en absolut 

nödvändighet, i sitt medlemskap. Frågan är då hur ”frivilligt” eller ”öppet” deras medlemskap är. 

Informant C menade t ex att det skulle vara förödande för hans företag (och honom själv) att 

uteslutas ur nätverket. Med sitt tal om vad nätverket betyder för deras företag, visar mina 

informanter att de infogar sig i nätverkets diskurs, och tar del av den sanning som råder där. De 

blir på så sätt också delaktiga i att konstruera nätverkets ordning, även om makten utformas av 

nätverkets innersta kärna, eller ”de gyllene 50” som en av informanterna uttrycker det.  

 

Jag nämnde tidigare att de sociala handlingarna i praktiken verkade stå högre på dagordningen än 

kunnande och kompetens. En stor del av de anslag och EU-stöd som givits företag och 

organisationer med nätverket som flaggskepp, bygger på tanken om kompetenshöjande åtgärder 

av olika slag. Säkert är det också helt i sin ordning och ett mycket bra sätt att utbyta erfarenheter 

och kompetens på. Dock vill jag framhålla, att genom att använda sig av begrepp som 



 

 

42

kompetens, frivillighet, decentralisering, utveckling osv. blir det oerhört svårt att ifrågasätta 

nätverkens strukturer och målsättning. Kanske ska man inte låta sig förtrollas helt av det positiva 

talet om nätverk som utvecklingshöjande strategi, utan även förhålla sig något kritisk till den just 

nu rådande nätverksorganiseringen som sprider ut sig inom så många områden både i samhället 

och företagsvärlden. Frågan man kan ställa sig med utgångspunkt från mitt material är återigen: 

vad lär man sig i nätverk? Säkert många bra saker. Eller är det kanske som en av mina 

informanter uttrycker det: ”man lär sig vad makten sitter”? Detta kanske inte är det man avser 

med innovation och kompetensutveckling.  

 

Till sist vill jag dock knyta an till mitt syfte och min utgångspunkt för detta material: Meningen är 

inte att ge några generaliserande bilder av talet om nätverk, inte heller uppfattningen om att 

informanternas berättelser eller deras uppfattningar är stöpta i en form som är beständig för dem 

själva eller för omgivningen. Det skall ses som det är: en konstruktion av verkligheten såsom den 

förhöll sig under den tidpunkt som intervjun pågick, i det sammanhang den utfördes i, och som 

ett resultat av mina tolkningar.  

 

”Diskursen är föga mer en än en glimt av en sanning i färd med att födas inför sina egna ögon” 

(Foucault 1993 s, 35). 

 

Framtida forskning 

  

Som förslag på framtida forskning skulle jag föreslå att man t ex tittar närmare på kvinnliga 

företagare eller företagare med utländsk härkomst i formella nätverk. Av vilka diskurser omfattas 

dom? Finns dom representerade och i sådana fall på vilket sätt, i formella nätverk av de slag jag 

undersökt?  

Det skulle också vara intressant att studera koncepten innovation, lärande, kompetens i nätverk utifrån 

ett diskursivt förhållningssätt. Dessa nyckelord återkommer ju ständigt inom den del av 

nätverksforskningen som jag studerat. Hur talar man kring dessa begrepp? Har de samma 

innebörd? Inom pedagogiken talar man t ex om livslångt lärande. Hör dessa begrepp ihop, eller 

håller uppfattningen om vad lärande är på att förändras? I mitt arbete valde jag att titta närmare 

på talet om nätverk inom en särskild del av forskningen. Naturligtvis kan man också göra en 

djupare, mer renodlad diskursanalys av talet om nätverk kring forskningen som ser nätverk som 

utvecklingsstrategi, av Castells beskrivning av nätverkssamhället, eller till andra delar av 

nätverksbegreppet som jag presenterade i teoridelen av min uppsats. Alla dessa utgör olika 
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diskurser som kan berätta något om vår samtid, om synen på lärande och kompetens, såväl som 

innanför och utanför forskarsamhället.  
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Bilaga 1.  

 

Intervjuguide. 

 

• Beskriv din verksamhet 

 

• Ensamföretagaren: varför eget företag? Särskilda egenskaper som soloföretagare? 

 

• Beskriv det formella företag du är medlem i. 

 

• Vad har nätverket inneburit för dig och ditt företag (positivt/negativt)?  

 

• Behöver man särskilda egenskaper för att fungera väl i nätverket, i sådana fall vilka? 

 

• Finns det individer som inte passar in i nätverket, och hur märker man det i sådana fall? 

 

• Varför har det blivit så vanligt med nätverksorganisering inom och mellan företag? Är 

nätverk här för att stanna? 

 

• Vad är kompetens enligt dig? 

 

• I vilka situationer lär man sig något? 

 

• Är lärande alltid utvecklande för individen? 

 

• Lär man sig något i nätverk, och i sådana fall vad? Vilken slags kunskap? 


