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FAKTORER SOM PÅVERKAR MÄNNISKORS DELTAGANDE I 
PROFESSIONELLA HR-NÄTVERK

Filippa Restadh

Syftet  med studien var att  undersöka vad som påverkar människors 
deltagande i professionella HR-nätverk. Det kan vara intressant både 
för  deltagarnas  företag,  nätverksarrangörerna  och  icke-deltagare  att 
veta ur synpynkten vad som gör att man väljer att delta i nätverk. Detta 
har gjorts i form av en enkät som mailats ut till Sveriges HR-förenings 
nätverksmedlemmar.  Temana  kring  frågorna  var  kontaktskapande, 
engagemang,  erfarenhetsutbyte  och  ensamhet.  På  det  inkomna 
materialet,  38  enkäter,  gjordes  en  regression  som  visade  att 
kontaktskapande,  erfarenhetsutbyte  och  ensamhet  påverkar 
engagemang,  både  som ensamma  variabler  var  och  en  för  sig  och 
tillsammans. Antalet deltagare var något lågt, trots det blev resultaten 
signifikanta  och man kan anta  att  de största  faktorerna  till  att  man 
deltar i professionella HR-nätverk har täckts in. Intressant att forska 
vidare på är varför en del nätverk varar över tid och andra inte.

 

Idag fungerar personalavdelningar så att man ofta är väldigt ensam i sin roll. Ett företag 
på  mindre  än  500  anställda  har  oftast  bara  en  person  anställd  som  arbetar  med 
personalfrågor. Det ställer höga krav på kompetens och drivkraft för att kunna och orka 
driva alla frågor själv. Även om man är fler på avdelningen så är många frågor för den 
personalansvarige  sekretessbelagda  och  tunga,  då  de  anställdas  problem  både  kan 
innefatta  droger  och misshandel  till  exempel.  Personalavdelningen fungerar  som ett 
stöd till avdelningscheferna, men hur går de som jobbar på avdelningen tillväga när de 
själva behöver stöd? De har i princip ingen att diskutera svårigheter med. Då kanske 
professionella  HR-nätverk  kan  vara  en  lösning,  både  för  personalavdelningens 
medarbetare och deras chefer.

Alm (1996) definierar i sin bok ”Nätverksguiden – Att skapa relationer i privat- och 
yrkesliv” både begreppet personligt nätverk och organiserat nätverk, och skiljer dessa 
båda  åt.  Det  organiserade  nätverket  är  en  organisationsform  som  uppvisar  både 
informella och formella drag. Det organiserade nätverket kan definieras på följande sätt 
enligt  honom:  ”En  uppsättning  relationer  mellan  människor  som  präglas  av  en 
intressegemenskap”  (sid.  164).  En  liknande  definition  av  nätverk  har  även  Lucia 
Forsberg i sin bok ”Idébok för nätverkare” (2003): ”Ett system som länkar samman 
människor, saker, idéer” (sid. 11). Enligt Svensk ordbok (Forsberg, 2003) är nätverk 
”ett  system  av  inbördes  förbundna  enheter  vilka  liknar  ett  nät”  (sid.  11).  Det 
organiserade  nätverket  enligt  Alm  (1996)  är  som  benämningen  säger  just 
organisatorisk.  Detta  innebär  att  det  finns  ett  centrum för  nätverket  som genererar 
målsättningar  och  regler.  På så  sätt  formaliseras  nätverket.  Formaliseringsgraden  är 
väsentligt  lägre än i  en hierarki.  Detta utgör också en skillnad i  förhållande till  det 
personliga  nätverket  som  utgår  från  en  individ.  Alms  definition  av  det  personliga 
nätverket  definieras  som  en  informell  organisation  och  bygger  framför  allt  på  en 
intressegemenskap.  Det  finns  därmed  inget  ledarskap  i  hierarkisk  mening  och 
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relationerna styrs av normer och samspel. Det finns också en ömsesidighet i relationen 
och den bygger  på individen.  Det personliga nätverket  är baserat  på frivillighet och 
flexibilitet och det är de personliga målen som styr beteendet (Alm, 1996). Jag har valt i 
min studie att fokusera på det organiserade, professionella nätverket.

Nätverk är en form av organisation,  vilken är ett  mänskligt  verk.  Organisationer  är 
enheter där individer som är interagerande och beroende av varandra arbetar med en 
struktur för att uppnå ett gemensamt mål. De kommer i många former och deras mål är 
mångfaldiga och behöver inte alltid delas varken underförstått eller uttryckligen av alla 
medlemmar  i  en  organisation  (Furnham,  2005).  Även  andra  författare  tar  upp  att 
nätverk är en form av organisation, där organisationen är formaliserad och där nätverket 
kan vara både formaliserat och icke-formaliserat.

Nätverk är också en form av grupp. En grupp kan definieras som två eller fler individer 
som influerar varandra genom social  interaktion (Forsyth,  1983). Även Katz, Lazer, 
Arrow och Contractor (2004) har i sin artikel en liknande definition av nätverk som en 
sammansättning  av  personer  som  interagerar  med  varandra.  Det  kan  vara  både 
individer,  grupper,  organisationer  och  samhällen  som  agerar.  En  grupp  sett  ur  ett 
nätverksperspektiv har haft två primära innebörder, dels ett strukturellt kännetecken av 
ett nätverk, dels en utifrån bestämd eller påtvingad kategori.

Furnham (2005) menar  att  det finns formella  och informella grupper och att  de har 
vissa gemensamma karakteristika som en formell struktur, de är uppgiftsorienterade, de 
tenderar  att  bli  varaktiga,  deras  aktiviteter  bör  bidra  direkt  till  organisationens 
kollektiva  syfte  samt  att  de  är  medvetet och  formellt  organiserade  av  någon av  en 
anledning.  Formella  grupper  består  av  beslutsfattare  som  skall  utföra  en  specifik 
uppgift. Beslutsfattarna har formella positioner eller rättigheter och strukturen, reglerna 
och procedurerna är ofta kodade. Varje person har en roll och de formella grupperna 
återfinns  på organisationsschemat.  Informella  grupper  bildas  och utvecklas  naturligt 
och spontant och deltagarna kan komma från olika nivåer och avdelningar. Deltagarna 
har något gemensamt som formar dem till en informell grupp, det kan till exempel vara 
trosuppfattningar,  sportaktiviteter,  gemensamma  rädslor.  Formella  och  informella 
grupper  kan  enligt  Greenberg  och  Baron  (Furnham,  2005)  vidare  indelas  i  2 
undergrupper.  Formella  grupper  kan  indelas  i  kommandogrupper  som  bestäms  av 
organisationsstrukturen och regerar (utskott och styrelser)  samt  uppgiftsgrupper, som 
bestäms av individer med speciell expertis (adhocgrupper eller kommitteer). Informella 
grupper kan indelas  intressegrupper, där medlemmarna delar ett gemensamt intresse. 
Dessa frivilliga grupper och dess medlemmar kan engagera sig i till exempel fack- eller 
miljöfrågor. Vänskapsgrupper är den andra formen av informell grupp och existerar för 
att  tillgodose  de  sociala  behoven.  HR-nätverk  kan  alltså  både  vara  en  formell 
uppgiftsgrupp eller en informell intressegrupp, eller båda.

Nätverk bygger på ömsesidighet, något som Molm, Schaefer och Collett (2007) tar upp 
i sin artikel. De definierar ömsesidighet som akten att ge fördelar till någon annan mot 
att få fördelar tillbaka. Ömsesidighet kan vara både direkt, A ger till B, B ger till A, 
eller indirekt (som i ett nätverk), som i generella former av utbyte, där mottagaren inte 
ger direkt tillbaka till  givaren men till  en annan aktör i  den sociala  cirkeln (Molm, 
Schaeffer & Collett, 2007).
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Forsberg (2003) beskriver  ett  förhållningssätt  som hon kallar  Väv-attityden,  det  vill 
säga  att  man  väver  ihop  kontakter  till  ett  stort  nät  som  blir  ett  nätverk.  Man  ser 
kontakter i människor man träffar, och kopplar ihop de för olika sammanhang och med 
varandra.  Det  hon  också  menar  är  att  erfarenhetsutbytet  är  just  en  av  de  största 
anledningarna  till  att  man  deltar  i  ett  nätverk.  Forsberg  menar  vidare  att  det  finns 
vinster med nätverk. Dessa är att det inte finns någon hierarki, man delar med sig och 
man får ett gensvar. Nätverken har också  roller; man bejakar varandra, man handlar, 
man skapar och man gör det tillsammans. Idén med nätverken är att man har viljan att 
växa,  man  har  en  gemensam nämnare,  man  har  ett  ledarskap,  det  är  frivilligt  och 
informellt. Forsberg tar också upp att storleken har betydelse och tjänar olika syften, 
och att man får prova sig fram. 3-7 personer är små nätverk, 7-25 mellanstora och över 
25 personer är stora. Fria nätverk, till exempel via Internet kan vara hur stora som helst. 
I dessa stora nätverk kan man anta att närheten och den personliga kontakten går om 
intet,  men  samtidigt  att  man  når  fler  på  kortare  tid.  Ramar  för  att  nätverken  skall 
överleva bör finnas och de är tema, tid, ansvar och aktivt deltagande (Forsberg, 2003). 

House,  Landis  och  Umberson  (1988)  skriver  i  sin  artikel  att  studierna  om sociala 
relationer och hälsa fick ny energi i mitten av 1970-talet av framträdandet av ett, till 
synes nytt område av vetenskaplig forskning om ”socialt stöd”. Detta koncept användes 
först i litteraturen om mental hälsa, och sammanlänkades med fysisk hälsa i separata 
nyskapande artiklar av Cassel och Cobb (1976). Dessa artiklar växte fram ur snabbt 
växande  litteratur  om stress  och  psykosociala  faktorer  inom etiologin  av  hälsa  och 
sjukdom (House et al, 1988). 

House (1987) har en teori om att man måste skilja på tre aspekter av sociala relationer, 
ofta refererat till som socialt stöd. Dessa är dess existens eller kvantitet, det vill säga 
social integration, den formella strukturen, det vill säga nätverk samt dess funktionella 
och beteendemässiga innehåll, det vill säga den exakta innebörden av socialt stöd. De 
kausala  sambanden  mellan  social  integration  och  nätverk  samt  det  funktionella 
innehållet måste förstås på ett bättre sätt. Efter ett antal experiment gjorda på 70-talet 
(House, 1987) kom det fram att  socialt  stöd kunde minska dödligheten,  psykosocial 
stress och kanske andra hälsorisker, genom både experiment på djur och fältstudier på 
människor. Social integration och sociala nätverk är mått på sociala strukturer, medan 
socialt  stöd  oftast  mäts  i  termer  av  psykologiska  upplevelser.  Eftersom  väldigt  få 
studier  inkluderar  mått  på  två,  och  ännu  mindre  tre,  av  dessa  aspekter  av  sociala 
förhållanden,  vet  vi  inte  förhållandet  mellan  dessa  strukturer  och  känslor  gällande 
sociala förhållanden, och därmed inte så mycket hur och varför en av dem kan påverka 
stressnivåer och hälsa eller förhållandet däremellan (House, 1987). 

House (1987) kom fram till tre principer för att analysera hur och varför vilken social 
struktur  som  är  relaterad  till  individuella  attityder  och  beteenden  kan  användbart 
appliceras på att förstå hur sociala förhållanden, nätverk, och känslor av socialt stöd 
förhåller sig till varandra och till stress och hälsa: (1) Komponenterna, (2) närhet, och 
(3)  psykologiska  principer.  Det  betyder,  att  vi  måste  förstå  vilka  komponenter av 
sociala förhållanden och nätverk som är mest relevant i förhållande till upplevt stöd, 
hur  dessa  strukturer  blir  närliggande  stimuli  för  individer,  samt  hur  och varför  de, 
psykologiskt borde ändra upplevelserna av socialt stöd. Detta involverar också studier i 
hur  ihållande  beteendemönster  från  andra,  alltså  den  sociala  strukturen,  påverkar 
psykologiska känslor eller upplevelser av socialt stöd. Aktuell forskning visar att avsett 
stödjande  beteende,  eller  potentiellt,  inte  alltid  är  så  medvetet  enligt  Wortman  och 
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Lehman (House, 1987). Vidare, visar vissa data att medan upplevelser av stöd generellt 
associeras positivt till hälsa och välmående, så visar rapporter på att verkligt stödjande 
ageranden ibland inte är relaterade eller till och med negativt relaterade till hälsa och 
välmående. Det finns olika förklaringar till dessa paradoxala förhållanden. Upplevelser 
av  tillgängligheten  av  stöd  kan  modifiera  upplevelsen  av  potentiellt  stressande 
händelser  eller  situationer,  så  att  de  uppfattas  som  mindre  hotfulla,  dock  minskas 
behovet av verkligt stödjande beteende. Nivåer av stödjande beteenden borde öka vid 
nivåer av stress, och fast det stödjande beteendet kan mildra effekten av stress, kan de 
som rapporterar att de fått mer stöd ändå vara värre ute än de som rapporterar mindre 
eller inget erhållet stöd, då det inte är säkert att man verkligen får det man upplever att 
man  får.  Slutligen,  verkligt  stödjande  beteenden  och  ageranden  kan  vara  av  olika 
karaktär, där andra likaväl kan göra oss besvikna som glada (House, 1987).

 
Feldman och Ng (2007) hänvisar till Davern och Hachne när de beskriver hur nätverk 
fungerar inom organisationen. Många organisationsforskare har uppmärksammat hur 
individer i sociala nätverk påverkar attityder och beteenden till arbetet. Vidare hänvisar 
Feldman & Ng (2007) till Ayree, Wyatt och Stone samt Jokisaari och Nurmi vad gäller 
till  exempel,  när  individer  börjar  sina  karriärer,  ”nätverkar”  (lär  känna,  utbyter 
erfarenheter) de ofta med sina kolleger. Sådana band tjänar som informationskällor om 
normer och förväntningar, känslomässigt stöd, samt stöd i utförande av uppgifter enligt 
Seibert  et  al.  (Feldman & Ng, 2007).  Produktiva mentorskap tjänar till  att  bereda i 
princip samma funktioner och ge liknande fördelar enligt Noe, Greenberger och Wang 
(Feldman & Ng, 2007).

Därutöver, kan dessa tidiga länkar hjälpa till att bädda in individer i sina organisationer 
över  långa  tidsperioder  enligt  Coyle-Shapiro  och  Morrow  (Feldman  & Ng,  2007). 
Initialt  ytliga  relationer  kan  utvecklas  till  djupare  känslomässiga  band  mellan 
nyanställda  och längre  anställda  kolleger  inom företaget  enligt  Maertz  och  Griffeth 
(Feldman & Ng, 2007). Till exempel, fann Nelson och Quick (Feldman & Ng, 2007) att 
nykomlingars regelbundna interageranden med likar var positivt relaterat till avsikten 
att stanna i organisationen. Higgins (Feldman & Ng, 2007) fann också att existensen av 
kvalitativa  sociala  relationer  var  negativt  relaterat  till  jobbyte.  Green  och  Bauer 
(Feldman & Ng, 2007) fann att  läkarstuderande som fick större hjälp från mentorer 
rapporterade större engagemang (commitment) till sina aktuella arbetsgivare och till de 
befintliga professionerna.

Ur ett arbetsgruppsperspektiv tar Feldman och Ng (2007) upp Socialt kapital. Kärnan i 
socialt kapital-teorin är att de olika typerna och unikhet av band till individer i andra 
nätverk  signifikant  ökar  individernas  tillgång  till  värdefull  privat  eller  konfidentiell 
information enligt Burt, Granovetter, Lin, Nahapiet och Ghosal (Feldman & Ng, 2007). 
Å ena sidan, stärker de sociala banden på jobbet länkarna till andra i organisationen och 
gynnar därmed känlan av involvering i organisationen enligt Mitchell, Holtom och Lee 
(Feldman & Ng, 2007). Å andra sidan, kan socialt kapital öka sannolikheten för extern 
mobilitet på grund av att anställda som nätverkar mycket har större tillgång till jobb-
förfrågningar  och  beslutsfattare  på  den  externa  jobbmarknaden  enligt  Granovetter 
(Feldman & Ng, 2007). Till exempel, fann Lai et al. att människor med större socialt 
kapital hade större chans att hitta arbete genom kontakter med människor med högre 
socialt  status—en strategi som resulterade i att  de också fick jobb med högre status 
(Feldman & Ng, 2007).  Ett liknande begrepp dyker också upp hos Forsberg (2003), 
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nätverkskapital,  som  innebär  att  man  med  hjälp  av  nätverk  hittar  nya  vänner  och 
personer som man inte hade tidigare. Dessutom tipsar vi om nya kunder och utvecklar 
nya affärsidéer. Det är svårt att överleva utan nätverkskapitalet, menar hon. Det sägs att 
minst 70% av våra jobb förmedlas med hjälp av nätverk- att någon känner någon som 
känner någon. I många fall rekryteras man just därför att man har ett stort nätverk. Med 
hjälp av nätverk lär  man av varandra och får fram information  snabbare (Forsberg, 
2003).

Vidare ur arbetsgruppsperspektivet tar Feldman och Ng (2007) upp  Socialt stöd och 
grupp-sammanhållning.  Det  är  inte  bara  antalet  band  utan  också  den  emotionella 
intensiteten i banden som påverkar mobiliteten och känslan av samhörighet. Specifikt, 
relationer  som  involverar  djup  affektion  och  positiva  känslor  reducerar  sannolikt 
människors avsikter att byta jobb eller sysselsättning enligt Ng och Sorensen, in press; 
Viswesvaran,  Sanchez  och  Fisher  (Feldman  &  Ng,  2007)  .  Gruppsammanhållning 
gynnar  ömsesidigt  åtagande  och,  ökar  på  så  sätt  länkarna  bland  arbetsgruppernas 
medlemmar anser Taylor, Sherman, Kim, Jarcho, Takagi och Dunagan (Feldman & Ng, 
2007).  Dessutom,  den  känslomässiga  energin  hängiven  till  utvecklingen  av 
arbetsgruppers relationer kan också öka individers känsla av offer när de tänker över 
externa jobbmöjligheter anser Pearce och Randel (Feldman & Ng, 2007).

May, Gilson och Harter (2004) hänvisar till Kahn (1990) som menar att interpersonella 
relationer bland anställda som är stödjande och förtroendeingivande, ger psykologisk 
säkerhet.  May et  al  (2004) hänvisar också till  Pennings och Woiceshyn (1987) som 
menar att individer som litar på varandra känslomässigt generellt bryr sig om varandras 
välgång och är villiga att göra vidare emotionella investeringar i relationerna.

Dessa  teorier  är  utgångspunkten  för  denna  studie  och  huvudinriktningen  för  denna 
studie är att studera Sveriges HR-förenings nätverksmedlemmar. Sveriges HR-förening, 
nedan kallad HR-föreningen, är en yrkesförening för alla som arbetar med personal- 
och  ledarskapsfrågor.  Föreningen  är  aktiv  och  består  av 
ca. 5.150 medlemmar, merparten  är  yrkesverksamma  men  också 
personalvetarstuderande  inom  området  är  medlemmar.  Verksamheten  sker 
huvudsakligen  på  lokal  nivå,  i  aktiva  nätverk  över  hela  Sverige. 
(www.sverigeshrforening.se)

Syftet  med studien har varit att  undersöka faktorer som gör att människor väljer att 
engagera  sig  i  professionella  HR-nätverk.  HR  står  för  Human  Resources,  idag 
likvärdigt  med  personalfrågor.  Ämnet  är  också  intressant  att  studera  också  för  att 
nätverk blivit ett fenomen, både deltagandet ökar samt att betydelsen av dem verkar ha 
fått en tyngre betydelse än tidigare. Det kan också vara intressant både för deltagarnas 
företag, nätverksarrangörerna och icke-deltagare att veta vad som gör att man väljer att 
delta i nätverk. Från företagarnas synvinkel är det bra att förstå vad deltagarna får ut av 
deltagandet  i  nätverk  samt  för  nätverksarrangörerna  kan  studien  användas  i 
marknadsförings/informationssyfte mot icke-deltagarna som kan välja att gå med eller 
stå utanför.
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De antaganden som testas i studien är:

• Möjligheterna till kontaktskapande ökar känslan av engagemang i nätverk.

• Ju större erfarenhetsutbyte desto större känsla av engagemang i nätverket.

• Ju mindre känsla av ensamhet i yrkesrollen desto större känsla av engagemang i 
nätverket.

Metod

Urval och Procedur

För  att  undersöka  studiens  syfte  gjordes  ett  bekvämlighetsurval  av  HR-föreningens 
nätverksmedlemmar i Region Östra, det vill säga Stockholmsområdet. HR-föreningen 
är branschorganisationen för personalvetare. Varför jag valde att använda mig av HR-
föreningens  nätverk  berodde  på  att  det  redan  fanns  en  etablerad  kontakt  med 
nätverksansvarig där från en tidigare studie samt att de har många olika HR-nätverk och 
totalt sett många medlemmar så att jag kunde få som många svar som möjligt på kort 
tid. Ett mail författades till  den ansvarige för nätverken på HR-föreningen om syftet 
med studien samt en webblänk till min enkät och ett följebrev om tillvägagångssätt och 
hantering  av  information.  Webbenkäten  konstruerades  via  en  hemsida, 
surveygizmo.com.  Detta  mail  vidarebefordrades  sedan ut till  de nätverksmedlemmar 
som angivit mailadress till HR-föreningen, det vill säga 196 personer. Inom tre veckor 
hade 38 svar kommit  in,  vilket  motsvarar  ca 20 procent  av totala  antalet  deltagare. 
Undersökningen  var  helt  frivillig  att  delta  i,  vilket  framgick  av  det  följebrev  som 
bifogades enkäten. 6 män och 32 kvinnor deltog i åldrarna 25-65 år. Det effektiva N-
talet var 30, på grund av internt bortfall.  Svaren från webbenkäten blev kodade med 
nummer så att de inte skulle gå att identifiera.

Material

Enkäten som togs fram innehöll 28 frågor, varav 4 bakgrundsfrågor som kön, ålder, 
antal HR-nätverk man deltar i och årtal för start av deltagande. Enkätens (se Bilaga 1) 
frågor byggde på en tidigare kvalitativ övningsuppsats som jag gjorde innan som en 
slags  pilotstudie  där  det  kom fram teman som jag valde  att  göra frågor/påståenden 
kring. Dessa teman (variabler) var  Kontaktskapande, Erfarenhetsutbyte, Engagemang 
och Ensamhet. Med kontaktskapande avsågs att mäta i vilken utsträckning man tyckte 
att  skapa  nya  kontakter  ansågs  viktigt.  Med  erfarenhetsutbyte  avsågs  att  mäta  om 
möjligheten till utbyte av erfarenhet ansågs viktigt. Med engagemang avsågs att mäta 
om ens  eget  och  andras  engagemang  och slutligen  om ensamhet,  både  faktisk  och 
känslomässig i sin yrkesroll, ansågs viktiga.  
   Sex påståenden/frågor togs fram kring varje tema och svaren graderades på en 7-
gradig Likertskala, från instämmer inte alls (1) till instämmer helt (7). En faktoranalys 
genomfördes efter att data matats in i SPSS (se Tabell 1) där följande frågor inom varje 
faktor togs bort; 17 (kontaktskapande 3), 13, 16, 24 (erfarenhetsutbyte 1, 2, 4), 10, 18 
(engagemang 1, 4) samt att fråga 14 (engagemang 3) är vänd, det vill säga skalan går 
från 7 till 1, samt slutligen är fråga 9 (ensamhet 0) borttagen. Totalt togs alltså 7 frågor 
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bort  (se  Bilaga  1),  med  kriteriet  att  de  laddade  under  0,40.  Cronbachs  Alpha  för 
kontaktskapande med en fråga borttagen blev 0,75, för erfarenhetsutbyte togs tre frågor 
bort och Alpha-värdet blev 0,83, för engagemang togs två frågor bort och Alpha-värdet 
blev 0,82 och slutligen för ensamhet togs en fråga bort och Alpha-värdet blev 0,86. När 
dessa värden tagits fram gjordes en indexkonstruktion där medelvärdet av respektive 
variabel efter att ovan frågor plockats bort räknades fram.

Tabell 1. Faktoranalys med oblimin rotation av de frågor som ska mäta engagemang.

Frågor som 
symboliserar varje 

faktor

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 
3

Faktor 4 h2

Kontaktskapande 0 0,265 -0,115 0,075 -0,366 0,258
Kontaktskapande 1 -0,067 0,060 -0,271 -0,758 0,771
Kontaktskapande 2 0,181 -0,162 -0,492 -0,202 0,433
Kontaktskapande 4 0,504 -0,051 -0,376 -0,335 0,800
Kontaktskapande 5 -0,082 -0,003 -0,879 0,108 0,698
Erfarenhetsutbyte 0 0,832 0,171 0,000 0,136 0,622
Erfarenhetsutbyte 3 0,759 0,000 -0,251 -0,209 0,928
Erfarenhetsutbyte 5 0,859 0,238 0,086 -0,091 0,791
Engagemang 0 0,654 -0,150 -0,481 -0,145 0,947
Engagemang 2 0,563 -0,022 -0,452 -0,225 0,854
Engagemang 3 (vänd 
fråga)

0,769 -0,379 0,087 0,009 0,771

Engagemang 5 0,125 0,159 -0,658 -0,026 0,573
Ensamhet 1 -0,076 0,489 0,116 -0,792 0,939
Ensamhet 2 0,122 0,711 0,106 -0,174 0,565
Ensamhet 3 -0,068 0,326 -0,673 -0,115 0,719
Ensamhet 4 -0,272 0,675 -0,322 -0,154 0,791
Ensamhet 5 0,180 0,928 -0,214 0,112 0,956
Egenvärde 6,952 3,327 1,330 0,806
Procent av variansen 40,895 19,572 7,824 4,744
Faktorkorrelation 2
                             3
                             4

-0,086
-0,246
-0,371

-0,225
-0,222 0,326

Resultat

Först gjordes en korrelationsanalys (se Tabell 2) för att testa studiens tre antaganden: 1. 
Möjligheterna till kontaktskapande ökar känslan av engagemang i nätverk. 2. Ju större 
erfarenhetsutbyte desto större känsla av engagemang i nätverket. 3. Ju mindre känsla av 
ensamhet i yrkesrollen desto större känsla av engagemang i nätverket. Kontaktskapande 
korrelerat med engagemang visar värdet 0,87 vilket innebär en signifikansnivå på under 
0,01. Erfarenhetsutbyte korrelerat med engagemang visar värdet 0,78 vilket också är en 
signifikansnivå på under 0,01 och slutligen ensamhet korrelerat med engagemang visar 
värdet 0,73 vilket också är en signifikansnivå på under 0,01. Likertskalan för variabeln 
ensamhet är vänd då den annars skulle bli negativ.
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Tabell 2. Korrelationer, medelvärden, standardavvikelser och reliabilitetsestimat 
(Cronbachs alpha) för alla i studien ingående variabler.
Variabel 1 2 3 4 5 6 M SD Alph

a
1 Kön 1,0 0,83 0,38 -
2 Ålder 0,14 1,0 45,10 9,86 -
3 Engagemang 0,02 0,24 1,0 5,00 0,90 0,75
4 Kontaktskapande -0,06 0,08 0,87** 1,0 4,54 1,17 0,83
5 Erfarenhetsutbyte -0,13 0,29 0,78** 0,63** 1,0 4,49 0,90 0,82
6 Ensamhet 0,31 0,13 0,73** 0,46* 0,27 1,0 3,93 1,43 0,86

________________________________________________________________________
n=30, *p<,05; ** p<,01; *** p<,001. 

Därefter kunde en regressionsanalys (se Tabell 3) genomföras för att prövas antagandet: 
Ju mer kontaktskapande, ju större erfarenhetsutbyte och ju mindre känsla av ensamhet 
desto mer engagerade kommer medlemmarna i gruppen (nätverket) att vara. Så det vill 
säga om engagemang i nätverk är beroende av de övriga variablerna. Alltså användes 
engagemang  som  beroendevariabel  och  de  övriga,  kontaktskapande,  erfarenhet, 
ensamhet, kön och ålder som oberoende variabler. För nätverksengagemang (se Tabell 
2) hade prediktorerna tillsammans en hög förklarad varians. Den förklarade variansen 
var 98,5%. Även var och en för sig har prediktorerna höga förklarade varianser relaterat 
till engagemang. Kontaktskapande var positivt relaterat till engagemang, vilket tyder på 
att de som upplevde kontaktskapande också upplevde en högre grad av engagemang. 
Detsamma  gäller  för  erfarenhetsutbyte.  Ensamhet  var  negativt  relaterat  till 
engagemang, det vill säga att de som upplevde mindre ensamhet upplevde högre grad 
av engagemang. Detta betyder att prediktorerna var för sig och tillsammans påverkar 
engagemang i nätverk och att övriga prediktorer som inte är intäckta står för 1,5%. Kön 
och ålder påverkar inte nätverksengagemang.

Tabell 3. Resultat av regressionsanalys där engagemang prediceras. De standardiserade 
värdena visas, Beta.
Prediktor Nätverksengagemang
Kontaktskapande 0,42**
Erfarenhetsutbyte 0,38**
Ensamhet 0,45**

R2 (adjusted) 0,985**
____________________________________________
**p<,01 Listwise N=30 
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Diskussion

Syftet  med  studien  var  att  undersöka  faktorer  som  gör  att  människor  känner  sig 
engagerade  att  delta  i  professionella  HR-nätverk  och  min  frågeställning  var  om 
engagemang är beroende av de övriga variablerna kontaktskapande, erfarenhetsutbyte 
och  ensamhet.  Antagandena;  1.  Möjligheterna  till  kontaktskapande ökar  känslan  av 
engagemang i nätverk. 2. Ju större erfarenhetsutbyte desto större känsla av engagemang 
i  nätverket.  3.  Ju  mindre  känsla  av  ensamhet  i  yrkesrollen  desto  större  känsla  av 
engagemang i  nätverket  fick stöd,  eftersom de tre  prediktorerna  kunde relateras  till 
engagemang, det vill säga att individer med högre grad av kontaktskapande upplever 
mer  engagemang,  individer  med  högre  grad  av  erfarenhetsutbyte  upplever  mer 
engagemang  samt  individer  som  upplever  lägre  grad  av  ensamhet  upplever  mer 
engagemang. I praktiken skulle man kunna anta att de hänger ihop så att ett nätverk 
som  fungerar  väl  vad  gäller  till  exempel  att  skapa  kontakter  får  mer  engagerade 
medlemmar, vilket i sin tur gör att det lättare att öka kontaktytorna. Likaså vad gäller 
erfarenhetsutbytet, att de nätverk som fungerar väl vad gäller det får mer engagerade 
medlemmar, vilket i sin tur föder ökat givande och tagande av information. Och om 
nätverket gör att man upplever mindre ensamhet (i sin yrkesroll) kommer man att vara 
mer engagerad och aktiv i det. Resultaten kan tyda på ett ömsesidigt samband, det är 
något som inte visas här, men man kan spekulera i det. Det som var intressant att se var 
att  de faktorer som valdes att  fokusera på i denna studie verkar också vara de som 
undersökningsdeltagarna ansåg vara viktiga.

De verkar som att de som åtnjuter mer stöd, från till  exempel branschkolleger inom 
nätverket, blir mer engagerade i det, vilket kan knytas till teorier om socialt stöd. House 
(1987) tar upp att upplevelser av tillgängligheten av stöd kan modifiera upplevelsen av 
potentiellt  stressande  händelser  eller  situationer,  så  att  de  uppfattas  som  mindre 
hotfulla, och att, paradoxalt nog, behovet av verkligt stödjande beteende minskas. Där 
kan också begreppet säkerhet komma in som i mitt övergripande antagande, att ju större 
känslan är av tillhörighet  till  sin yrkesgrupp,  desto större blir  känslan av säkerhet i 
yrkesrollen. Vad som menas då är att om man upplever tillgänglighet av stöd, även om 
det inte reellt finns där, så kommer man att känna sig mer engagerad i sitt nätverk, i 
form av kontaktskapande,  erfarenhetsutbyte  och mindre känsla av ensamhet,  vilket i 
slutändan ger en större säkerhet i yrkesrollen.

Reliabiliteten i måtten måste anses vara ganska god, även om några av frågorna tagits 
bort och att deltagandet varit något lågt, 38 personer (åldersspridningen 1940-80-talister 
var jämn). I en kvalitativ pilotstudie där djupintervjuer genomförts med två personer 
innan  denna  studie  och  de  svarat  nästan  identiskt  på  frågorna  trots  sina  helt  olika 
erfarenheter inom engagemang i nätverk, olika ålder och bakgrund så kanske man ändå 
kan dra slutsatserna att det är dessa faktorer som spelar störst roll vad gäller deltagande 
i nätverk. Och kanske troligtvis därför man också väljer att stanna kvar, men det skall 
låtas vara osagt. De mått som använts i denna studie var helt nya och kanske kan de 
vara  så  att  kan  finnas  ett  visst  mått  av  överlappning,  till  exempel  mellan 
kontaktskapande och erfarenhetsutbyte samt att det ena kanske ger det andra. Sedan kan 
man  diskutera  om faktorerna  i  denna  studie  ger  ökat  engagemang  eller  om det  är 
tvärtom att  ökat engagemang ger dessa faktorer.  Den högt förklarade variansen kan 
tyda på att prediktorerna var högt korrelerade med utfallsvariabeln.
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Bortfallet i denna studie var 80%, vilket är en hög siffra. Enkäten mailades ut en gång 
utan att påminnelse gick ut senare, vilket säkert påverkat antalet deltagare. De flesta 
som svarat var yngre, kanske äldre är osäkra på hur en webbenkät fungerar och många 
kanske inte ens har en mailadress eller tillgång till dator dagligen. Sedan kan man anta 
att tidsaspekten, det vill säga att deltagarna bara hade två veckor på sig att svara, var en 
orsak till varför flertalet valde att inte svara samt att man kanske inte ser utbytet i att 
lägga dessa minuter på att svara på en studentenkät. Det är därför viktigt att studera den 
här  frågan  närmare  i  andra  urval,  för  att  se  om  resultaten  håller
eller om de ser annorlunda ut.

För  de  som  deltar  i  professionella  nätverk  av  något  slag  kan  man  anta  att 
utgångspunkten till varför man väljer att delta är ganska lika och när någon eller flera 
av  dessa  förutsättningar  (kontaktskapande,  engagemang  och  erfarenhetsutbyte)  inte 
längre uppfylls kommer de flesta att gå ur, eller byta nätverk. Idag finns det många 
olika  typer  av  professionella  HR-nätverk  beroende  på  vad  man  söker,  till  exempel 
Kompetensnätverk, Ledarförsörjning och Mångfald. Kanske blir det så i framtiden att 
man oftare byter nätverk, eller är med i fler för att få sina kriterier uppfyllda.

Katz et al. (2004) tar upp varför nätverk skapas, bevaras och upplöses. De menar att det 
finns flera skolor inom detta område, men en av dem är just de som sluter sig till teorin 
kring socialt utbyte och beroende. De tar upp George Homans som en föregångare för 
detta tankesätt. Han menar att människor etablerar band med andra med vilka de kan 
utbyta värdefulla uppgifter. Nätverkets överlevande över tid kommer att bero på vad 
parterna får ut av deltagandet. Denna studies resultat visar också att möjligheterna till 
kontaktskapande  i  nätverket  är  mer  engagerade,  vilket  stödjer  denna  teori,  att  om 
deltagarna får ut något av det forstätter de att vara med i nätverket. Med utbytesteori 
försökte  Homans (Katz et  al.  2004) länka ihop mikro-  till  makronivå  för att  kunna 
belysa hur social struktur förändras från en-till-en agerande till  flervägsagerande. En 
tanke som väcks är  att  vi  startar  deltagande i  nätverk av en specifik  anledning,  till 
exempel  erfarenhetsutbyte  med  andra  inom  samma  grupp  och  sedan  stannar  man 
kanske kvar  av den anledningen men man får  också något  slags  mervärde  som till 
exempel nya kontakter inom både jobb och privat och man känner sig mindre ensam i 
sin yrkesroll. Beroende på hur stor stad man bor i finns det olika typer av nätverk för 
olika syften och man kanske deltar i fler beroende på vad man söker. 

Furnham (2005)  menar  att  det  finns  olika  faktorer  som påverkar  varför  människor 
deltar  i  olika grupper. En faktor är  säkerhet;  grupper erbjuder säkerhet i  antal,  som 
skydd  mot  en  gemensam  fiende.  Gemensamma  fördelar  (i  verkställande  av  mål);  
genom att gå samman, kan gruppmedlemmar arbeta för att tillförsäkra uppnående av 
gemensamma mål och fördelar, är en annan faktor. En tredje faktor är  behovet av att  
vara social; grupper tillgodoser basbehovet av att vara med andra, att bli stimulerad av 
mänskligt  kompanjonskap.  Faktor  fyra  handlar  om självkänsla;  medlemskap  i  vissa 
grupper  förser  människor  med  möjligheter  att  känna  sig  bra  vad  gäller  deras 
prestationer  och deras  identifikation  med andra i  samma grupp.  Slutligen,  den sista 
faktorn  enligt  Furnham  (2005)  är  gemensam  egennytta;  när  man  förenar  sig,  kan 
människor dela sina gemensamma intressen. Han menar att det också finns en formel 
att räkna ut attraktiviteten hos en organisation relativt till andra och följaktligen visar 
varför man väljer en organisation framför en annan.
   Det som kommer upp i denna studie är just dessa faktorer, säkerhet även om det inte 
direkt mäts så är det ändå ett antagande som görs att mina faktorer tillsammans leder till 
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ökad säkerhet  i  sin yrkesroll.  Gemensamma fördelar  i  form av mål  kan ju vara till 
exempel  erfarenhetsutbytet,  men  även  kontaktskapandet  och  minskad  ensamhet. 
Behovet att vara social är inget som heller direkt mäts, men blir förhoppningsvis ändå 
uppfyllt då de andra faktorerna uppfylls. Självkänslan fokuserar inte denna studie på 
heller men man kan anta att med andra runt omkring sig som är i samma bransch kan 
man  tänka  sig  att  man  identifierar  sig  med  dessa  och  självkänslan  ökar.  Den 
gemensamma egennyttan uppfylls då man delar intresse eller bransch vilket man gör i 
denna studie. Varför man väljer ett nätverk framför ett annat är ju inget som kommer 
fram i denna studie men kan vara intressant att studera vidare. 

Forsyth (1983) menar att många teoretiker och forskare som undersöker grunderna för 
mellanmänsklig attraktion använder sig av sociala utbytesteorin som ett ramverk för 
tolkning av deras fynd. De flesta forskare antar att social interaktion är analogt med 
ekonomisk aktivitet. De menar att individer tar beslut gällande önskemål om interaktion 
med andra på basis av det mellanmänskliga värdet av sådan interaktion. Relationer med 
många belöningar och få kostnader är önskvärda, medan det omvända förhållandet icke 
är önskvärt. Individer använder sig således av  minimaxprincipen; människor kommer 
delta i grupper som erbjuder dem maximerade belöningar till minsta möjliga kostnad. 
Här  kan  man  tänka  sig  att  studiens  resultat  visar  att  just  möjligheterna  till 
kontaktskapande i nätverk är många fler till antalet än om man som individ själv skall 
ta kontakt med en och en. Individens egna insats är därmed liten, det vill säga man 
erbjuder en kontakt, sig själv, och får många tillbaka på kort tid. Även studiens resultat 
kring begreppet ensamhet kan komma in här, att nätverken erbjuder många möjligheter 
till  mindre  känsla  av  ensamhet  med  sina  träffar  och  aktiviteter  och  kostnaden  för 
individen är att vara medlem och engagera sig (Forsyth, 1983). Även Molm et al (2007) 
har liknande villkor för utbyte. Troligtvis är det precis så det är, fast det inte är något 
man pratar om eller kanske ens är medveten om. Ju mer engagerade medlemmarna i 
gruppen (nätverket) är desto mer kommer man att få ut av sitt deltagande kanske man 
kan anta.

En annan aspekt som inte heller fått något fokus är om nätverksdeltagandet ökar eller 
står still, eller kanske backar. Magnus Dalsvall, en erfaren personalare bland annat från 
Solna Stad, bloggar om nätverkens död, att de självdör hela tiden och inte fyller någon 
funktion efter ett tag (hrsociety.blogg.se/2007/november). Noterbart i denna studie var 
att så många som närmare hälften av deltagarna gått med i HR-föreningens nätverk de 
senaste  två  åren,  alla  personer  i  olika  åldrar.  Det  som  förväntades  var  en  större 
spridning i längd (antal år) på deltagarnas nätverkserfarenhet, lite beroende på ålder, 
vilket inte riktigt var fallet. Reflektionen blir då, är man med ett par år och sen hoppar 
av? Eller byter man nätverk? Endast några få av deltagarna i studien hade varit med i 
professionella HR-nätverk mer än 10 år.  Exakta årtal för när HR-föreningens nätverk 
startades  upp är säkert  varierande,  men de kan ju vara ganska nya  fenomen.  Få av 
deltagarna var också delaktiga i mer än ett  nätverk, tre var maxantalet  nätverk man 
deltog i.

Alm (1996) tar i sin bok upp hur den framgångsrike nätverksbyggaren är. Denne visar 
upp en viljeförmåga, har tillgång till resurser och har en förmåga till timing. Denne tar 
ansvar  och  är  en  individ  som  lär  av  misstag  och  av  framgång.  Denne  har  en 
personlighet  med  känsla  och  lyhördhet  för  att  känna  av  stämningar.  Denne  har  en 
psykisk energi och kan generera mer samt har en social kompetens (Alm 1996). Man 
kan ställa sig frågan vem nätverksbyggaren är,  är  det  initiativtagaren till  nätverken, 
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eller är de fler? Är alla deltagare i ett nätverk goda nätverksbyggare eller blir man det 
med  tiden?  Vad  händer  med  nätverket  när  initiativtagaren  slutar?  Hur  sker 
kunskapsöverföring eller kompetensöverföring till deltagarna? Detta kan vara områden 
att studera vidare inom, eller åtminstone ha med sig som funderingar i vidare studier.

Något som inte berörs alls i denna studie är ledarskap och makt, vilket både Forsberg 
(2003) och Alm (1996) tar upp en del. Det kan tolkas som att det inte är det viktigaste 
och avgörande för deltagandet då det bygger mycket på  alla deltagares gemensamma 
insats och inte är avhängigt av en person. Kanske det är det i ett inledningsskede för ett 
skapande men inte sedan. Då det var en snedfördelning i urvalet i denna studie mellan 
män och kvinnor är det svår att diskutera, men House (1987) och även andra teoretiker 
tar ju upp att kvinnor historiskt sett är bättre på att stödja andra och naturligare än män 
samtalar och aktiverar sig med andra. I denna studie där 6 män deltog som visserligen 
inte svarade mycket annorlunda än kvinnorna, frågar man sig om det överlag är färre 
män än kvinnor i de professionella nätverken eller om de bara valde bort att svara på 
min enkät. Ett förslag på fortsatta studier på området kan vara att ägna sig åt att titta 
vidare på hur professionella nätverk skiljer sig åt från privata nätverk om det är andra 
faktorer som kommer fram då,  eller  kanske att  titta  på vilka faktorer som påverkar 
manliga och kvinnliga nätverk. 

Slutligen, det intressantaste med studien är att faktorerna som kom fram visade sig vara 
signifikanta på en riktigt hög nivå. Man bör trots allt inte dra för höga slutsatser utifrån 
denna studie, då måtten, vad man vet är nyutvecklade, och deltagarantalet relativt lågt. 
Den slutsats man kan dra är kanske att man trots allt  kommit en bit på väg vad det 
gäller faktorer som påverkar deltagandet i professionella HR-nätverk. 
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