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Sammanfattning 

Nätverkssamhälle, informationssamhälle, kunskapssamhälle. Begrepp som dessa dyker upp i 

allt fler sammanhang, använda av såväl samtidsobservatörer som visionärer. En uppfattning 

om att det samhälle vi ser idag väsentligen skiljer sig från det industrisamhälle som 

dominerade 1900-talet är inte svår att nära, och den för många självklara komponent som 

tillförts är just information och de mekanismer som omgärdar den. Att förändra samhället är 

dock inget som enbart isolerad teknikutveckling åstadkommer. Tidigare forskning beskriver 

hur tekniken har inkorporerats i våra liv, förändrat våra vardagliga sysslor och det sätt 

människor kommunicerar med varandra. Ett nytt socialt landskap har bildats utifrån 

informationsteknikens förutsättningar där synen på såväl identitet som sociala normer 

förändrats. Här agerar även organisationer, varav vissa helt är beroende av det sociala 

landskapet för att bedriva sin verksamhet, och bland dessa är det lätt att tänka sig att nya 

metoder för strategi och styrning av verksamheter i en social miljö utvecklas. Denna uppsats 

undersöker hur relationer och sociala normer påverkar försäljning av starkt kunskapspräglade 

tjänster, där tillvägagångssättet för att nå affär handlar mer om att navigera rätt i ett socialt 

landskap än att kunna leverera en produkt till den plats där den efterfrågas. Centrala aspekter 

berör nätverk mellan personer och organisationer samt dess normer, hur diffusionsprocesser 

påverkar säljarbetet samt hur kunskapsarbetaren hanterar sin organisations identitet i relation 

till sin egen. Genom en kvalitativ, fenomenologisk ansats skapas förståelse för 

kunskapsföretaget och hur det agerar inom det sociala landskapet. Intervjurespondenter är 

samtliga 10 medarbetare i företaget, med vilka öppna, tematiska intervjer genomförts. 

Analysmetoden går ut på att kondensera empirin till kärnfulla meningar som formulerar det 

väsentliga. Dessa sätts samman till centrala teman som ger en mer övergripande bild av 

fenomenet. Det uppsatsen resulterar i är främst förståelse för hur en av nätverkssamhällets 

aktörer resonerar och agerar. Bilden av ett behov av förändrade värderingar och strategier 

växer fram, och detta som en konsekvens av anpassningen till ett företagsklimat med 

tilltagande sociala inslag. Medvetenhet om hur organisationen kommunicerar, med vilka den 

talar, och betydelsen av tillit, framstår som föremål för en framtida utveckling. 

Nyckelord 

Nätverkssamhälle, kunskapsföretag, diffusion, försäljningsprocess, tillit.



 

 

Inledning .................................................................................. 1 

Bakgrund ................................................................................................ 1 

Syfte ....................................................................................................... 3 

Frågeställningar ...................................................................................... 3 

Avgränsningar ......................................................................................... 3 

Tidigare forskning ...................................................................... 3 

Ett samhälle i förändring ......................................................................... 3 

Kunskapsföretaget ............................................................................... 5 

Nätverk ................................................................................................ 6 

Skapandet av nya kunder..................................................................... 7 

Identifikation med organisationen ....................................................... 8 

Metod och data .......................................................................... 9 

Kunskapsföretaget som studieobjekt ...................................................... 9 

Fenomenologisk ansats ......................................................................... 10 

Intervjumetodik .................................................................................... 11 

Urval ..................................................................................................... 13 

Intervjuguide ........................................................................................ 13 

Resultat och analys ............................................................................... 16 

Signifikanta uttalanden ......................................................................... 17 

Slutsatser och diskussion ........................................................... 26 

Avslutande reflektion ................................................................. 31 

Referenser ............................................................................... 33 

Tryckta källor ........................................................................................ 33 

Elektroniska källor ................................................................................ 33 

Appendix I: Intervjuguide .......................................................... 34 

 



 1 

 

Inledning 

Bakgrund 

1900-talets avslutande hälft har varit en tidsperiod då samhället förändrats på ett flertal viktiga 

områden, med effekter som inte bara begränsats till enskilda grupperingar, organisationer och 

stater, utan för första gången med kapacitet att påverka hela den globala populationen 

(Drucker, 1993). Slutförandet av den geografiska utforskningen, kraftigt utbyggd 

infrastruktur, den informationsteknologiska utvecklingen samt inte minst, utvecklingen mot 

en enhetlig och globaliserad ekonomi, har förändrat många av de grundläggande 

förutsättningar som tidigare gällt för aktiviteter av såväl social som ekonomisk karaktär inom 

ramen för det vi uppfattar som samhället (Castells, 2000; Drucker, 1969). Dessa nytillkomna 

aspekter av samhället har tilldelats ett flertal epitet av samtida 

samhällsbetraktare. Informationssamhälle och kunskapssamhälle är två vanligt förekommande 

begrepp som belyser vilka resurser som blivit centrala och format samhället. Från ett 

historiskt perspektiv tillåter dessa etiketter en infasning av det nutida samhället efter 

jordbrukssamhället och industrisamhället i den materialistiska tidslinje som det populära 

paradigmtänkandet beskriver. Nätverkssamhället, mediesamhället och det virtuella samhället 

är begrepp som påvisar den strukturella förändringen i hur kontakter upprättas och 

information förmedlas, utifrån perspektiv som fokuserar på sociala och sociotekniska 

mekanismer snarare än ekonomiska drivkrafter. För ytterligare andra framstår dagens 

samhälle som alltför komplext för att tilldelas ett kännetecknande epitet, varför begrepp som 

det postmoderna samhället kommit att beskriva en världsordning som står i kontrast till 

hur det tidigare har varit, men utan tydligt utmejslade karaktäristika (Drucker, 1993). 

Från en värld där sociala aktiviteter formats av geografiska förutsättningar, där rumslig 

närhet varit avgörande för att relationer och samarbeten skall uppkomma, och där 

spridningen av kunskap och kulturella influenser varit processer som tagit lång tid i 

anspråk, har ett samhälle präglat av kommunikation och föränderlighet tagit vid.  

Ett samhälle vars sociala aktiviteter inte längre följer gamla beprövade mönster; makt och 

inflytande har inte längre samma starka koppling till lokal representation, kunskap och kultur 

sprids på ett ögonblick över hela världen och organisationer agerar utifrån att världen är dess 
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marknad och deras förmåga att nå sina kunder begränsas inte längre i samma utsträckning av 

rumsliga förutsättningar. I stället har en ny typ av hinder uppstått, av informationslogistisk art.  

Lokal representation och tillgänglighet är givetvis fortfarande viktiga faktorer att betänka 

inom många branscher, men då produkten eller tjänsten antar en mer informationsbaserad 

karaktär öppnas ett helt annat landskap att verka i än det strikt geografiska. 

Även omvärldens uppfattning av en organisation genomgår en förändring vid övergången till 

en informationsbaserad marknad med tydligare social prägel (Ahrne & Papakostas, 2002).  

De rumsliga begränsningar som tidigare definierat många verksamheter luckras upp, och 

ersätts av sociala och kulturella begränsningar. Medvetenhet och attityd, trender och 

värderingar blir de nya gränsdragningar som avgör vilka aktörer som organisationer når och 

kan omfatta med sin verksamhet, samtidigt som spridning är den process som tillåter att detta 

sker, inom det som Ahrne & Papakostas beskriver som det sociala landskapet, och Castells 

kallar flödesrummet. Även de traditionella föreställningar som lever kvar och skiljer mellan 

organisationens medarbetare, dess kunder och leverantörer kan ifrågasättas utifrån en social 

definition av organisationen. Detta kan iakttas hos de många företag som arrangerar 

användarfora där kunder hjälper andra kunder att använda företagets produkter, och därmed 

utför sysslor som traditionellt tillskrivits företagets medarbetare. Kunderna blir de som utför 

organisationens vilja att sprida sin information och agerar som dess marknadsförare. Ett 

konkret exempel är de communities i organisationers regi, exempelvis Ubuntu Sverige 

(www.ubuntu.com) där användarna sprider kännedom om produkten, lär nya kunder att 

använda den och tillhandahåller support. Nätverket blir lika viktigt som produkten för att ge 

kunderna den upplevelse de förväntar sig. Synen på organisationen har utifrån detta 

perspektiv förvandlats från en separat enhet, till en aktör, eller nod, i ett nätverk, där anslutna 

aktörer inte nödvändigtvis går att kategorisera som kunder eller användare, utan snarare som 

deltagare med potential att påverka omvärldens bild av organisationen, och därmed själva 

organisationen. I denna nyuppståndna och relativt outforskade sociala värld ser vi tillgången 

till kunskap om dess förutsättningar, begränsningar och möjligheter som avgörande för hur en 

organisation skall bli en framgångsrik aktör. Genom att undersöka en utpräglad 

kunskapsorganisation (Sveiby & Risling, 1986; Sveiby K-E. The Knowledge Organisation) 

ämnar denna studie belysa den livsvärld som kännetecknar arbetet inom en organisation vars 

faktiska tillvägagångssätt, upplevda hinder samt strategier för utveckling vilar på sociala 

faktorer som medvetenhet, attityd, trender och värderingar. Utgångspunkten i studien är att 

organisationen är en aktör i ett socialt nätverk, och att kännedom om detta nätverks 

utformning och egenskaper bidrar positivt till organisationens utveckling.    

http://www.ubuntu.com/
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka upplevelser av arbetet inom en 

kunskapsorganisation utifrån nätverksteoretiska begrepp. Detta görs genom att undersöka på 

vilket sätt aktörerna relaterar till begreppet nätverk, samt om de upplever sig arbeta med 

nätverk i sin yrkesutövning. 

Frågeställningar 

 

1. Hur viktigt upplever aktörerna att nätverk är för deras prestation inom organisationen? 

2. Hur relaterar aktörerna till sitt nätverk sett utifrån deras arbetsprestation? 

3. På vilket sätt relaterar aktörerna till det privata nätverket kontra det professionella 

nätverket? 

Avgränsningar 

 

Organisationen som studeras är en privat, partnerägd konsultverksamhet. Samtliga 

partners och konsulter inom organisationen deltar i undersökningen, med undantag för 

styrelsemedlemmar med eventuella operativa arbetsuppgifter. Resultaten bör inte 

betraktas som direkt generaliserbara på andra organisationer, utan syftar till att skapa 

förståelse för en organisations aktörer i relation till nätverkssamhället. 

Tidigare forskning 

Ett samhälle i förändring 

 

På ett samhälleligt plan är många discipliner representerade när det kommer till att beskriva 

modeller för samtiden. Ekonomer, teknologer, politiker, filosofer och sociologer, samtliga har 

de intresse av att förstå händelser i deras omgivning, och relatera dessa till ett meningsfullt 
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ramverk. Den spanska sociologen Manuel Castells har i sin trilogi Informationsåldern; 

ekonomi, samhälle och kultur, fört fram en detaljerad bild av hur samhället förändrats under 

1900-talets senare del. I dess första band, Nätverkssamhällets framväxt (Castells, 2000), 

framträder ett samhälle som genomgår drastiska förändringar, vilkas hastighet, omfattning 

och intensitet saknar motsvarighet i tidigare historiska epoker. Bakom detta ligger, enligt 

Castells, en informationsteknologisk revolution, som i sitt uttryck inte må verka lika allvarlig 

som politiska revolutioner, men som genomsyrar all mänsklig aktivitet. Från 1970-talet och 

framåt har den drastiskt ökade tillgängligheten på beräkningskapacitet i kombination med 

framväxten av en global, decentraliserad infrastruktur för informationsöverföring, satt en ny 

prägel på såväl politiska som ekonomiska ställningstaganden. Från ett samhälle där 

maktsfärer och marknader varit begränsade av de fysiska transportmedlens rumsliga 

förutsättningar, och relativt lätta att överblicka, öppnas genom de globala informationsflödena 

helt nya kontaktytor mellan såväl medborgare och makthavare, som mellan köpare och säljare 

på en global marknad. Castells (2000) benämner denna nya aspekt av samhället 

flödesrummet, ett socialt rum utan fysiska begränsningar, befolkat av sändare och mottagare 

av information. Flödesrummet är inte skilt från vår fysiska verklighet på det sätt som 

begreppen virtuella världar och elektroniska mötesplatser ger intryck av, utan snarare en redan 

väl integrerad social dimension av det mänskliga livet, som utökats explosionsartat genom 

anslutandet till ett globalt kommunikationsnät. Castells delar in flödesrummet i tre skikt. Dess 

första skikt, det materiella underlaget, är den materiella struktur som fysiskt möjliggör 

informationsflöden inom samhället. Denna kan utgöras av kommunikationskanaler som 

media, internet, flyg, bil och tågtrafik, såväl som geografiska samlingspunkter som storstäder, 

universitet och flygplatser och hamnar, med den gemensamma nämnaren att de alla utgör en 

grund för informationsspridning. 

Flödesrummets andra skikt utgörs av dess aktörer, och detta skikt karaktäriseras av de 

egenskaper aktörerna innehar eller tillskriver sig. En aktör kan vara en enskild individ, såväl 

som en organisation eller myndighet, men den avgörande egenskapen är att den är sändare 

eller mottagare av information. Vissa aktörer i nätverket är växlar, där stora mängder 

information passerar och dirigeras. Dessa aktörer är ofta organisationer eller individer som  

har tagit en aktiv roll i att förmedla information, t.ex. nyhetsbyråer, redaktioner och bloggare. 

Andra aktörer är noder, strategiskt viktiga punkter där information som distribueras i 

nätverket omvandlas till exempelvis fysiska aktiviteter. Ett exempel på nod är ett kontor, där 

ett antal medarbetare får information från flödesrummet genom telefoner och datorer, varefter 

de kan omvandla denna information till beslutsunderlag eller fysiska aktiviteter. 
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Flödesrummets tredje skikt består av mikronätverk av ledande eliter. En kategori av 

beslutsfattande aktörer som använder sig av underliggande skikt till att skapa beslutsunderlag, 

och fattar beslut som påverkar aktörer långt utanför deras direkt anslutna aktörer och noder, 

till och med ner till samhällsnivå. Samtidigt skapar de praxis för hur beslut fattas, och sprider 

en informationshanteringskultur som styr beteendet hos nätverkets aktörer (Castells 2000).  

Ett exempel på tredje skiktets aktörer är gruppen styrelseproffs, vars inflytande i ett flertal 

organisationer ger dem potential att påverka många verksamheter och anställda (Boman, 

2006). En förutsättning för att påverka är dock att de lägre skikten existerar och erbjuder en 

plattform för handling. Hur dessa resonerar sinsemellan tenderar att spela stor roll för hur 

organisationen verkar inom andra skiktet. 

Kunskapsföretaget  

- organisationen som aktör 

 

Det sociala landskap vi enligt såväl Castells som Ahrne & Papakostas verkar i idag, är 

befolkat av aktörer med olika karaktär och förutsättningar. Vissa typer av aktörer har 

etablerats långt tidigare i historien, men funnit sätt att anpassa sig till en föränderlig 

verklighet, andra har uppkommit nyligen, och formats av de speciella omständigheter som 

nätverkssamhället fört med sig. Den aktör som här betraktas, ett kunskapsföretag, tillhör den 

senare kategorin. Kunskapsföretag är ett begrepp som omfattar en bred grupp av 

verksamheter, från programmerare till journalister och redovisningsbyråer, men gemensamt 

för kunskapsföretagens verksamheter är att de kretsar kring omvandlingen av information till 

tjänster (Sveiby, 2001). Verksamhetens beroende av enskilda personer är vanligen starkt, då 

personspecifika kompetenser och kontaktnät ofta varit nyckeln till verksamhetens tidiga 

Flödesrummet.  
Castells teoretiska modell för 
nätverkssamhället beskrivs som en tredelad 
plattform för interaktion i ett icke-geografiskt 
samhälle.  
Skikt 1: Det fysiska möjliggörandet, utgörs av 
infrastruktur och kopplingspunkter, som 
vägar, internet, flygplatser och städer. 
Skikt 2: De sociala aktörerna, utnyttjar 
infrastrukturen till sina behov av att samla in 
och sända ut information. 
Skikt 3: De ledande eliterna, tongivande för hur 
nya normer och instutitioner byggs upp i 
flödesrummet, samt för hur flödesrummets 
aktörer integreras med samhälle och ekonomi. 
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framgång och placering i sin nisch. Kunskapsföretaget är en organisation som helt 

genomsyras av information, och bearbetningen av denna, dels ur aspekten att tjänsten ofta 

består av information som i en bearbetad form levereras till en beställare i det sociala 

landskapet, dels ur en försäljningsaspekt, då en icke-fysisk produkt med svårmätbart värde 

ofta kräver att marknaden informeras om den i större utsträckning än för produkter som är av 

konkret fysisk nödvändighet (Sveiby. K-E. The Knowledge Organisation; Sveiby, 2001). Att 

det existerar ett socialt landskap befolkat av organisationer återkommer även inom 

nyinstitutionell teori. Här beskrivs en sektorsindelning mellan funktioner i samhället där 

organisationernas tillhörighet och karaktär definieras av funktionella likheter, snarare än 

geografiska (Meyer & Scott 1991). En grundläggande indelning görs mellan tekniska fält, där 

produktion, effektivitet, kvalitet och kvantitet står i centrum, och institutionella fält, där 

tjänster, kunskap och legitimitet är avgörande i konkurrensen (Stern, 1999). I det 

institutionella fältet är kunskapsföretaget en typisk aktör. Dess tjänst, i form av exempelvis 

utbildning eller expertråd, bör inte beskrivas i termer av kvantitet, och högst sällan av kvalitet, 

utan förlitar sig snarare på legitimitet. Intrycket av tjänsten, sättet informationen om den 

förmedlats på samt tecken på att betydelsefulla aktörer i omgivningen använder sig av den blir 

faktorer som påverkar tjänstens legitimitet, och i slutändan organisationens konkurrenskraft 

(Jepperson, 1991; DiMaggio & Powell, 1991). 

Så långt framstår bilden av en modern aktör i ett gränslöst samhälle, med obegränsad potential 

och ett unikt oberoende av materiella produktionsmedel och med dessa förknippade kostnader 

och risker (Sveiby, 2001).  Men begränsningar existerar även i det sociala landskapet, bland 

annat i de sociala uppfattningar och attityder som styr individers handlingar och genom 

blandningen av rationalitet och irrationalitet som vid en första anblick kan försvåra en 

överblick av det sociala landskapet, och ge ett intryck av slumpmässighet. Det sociala 

landskapet är dock inte outforskat, tvärtom kan en mängd strukturer identifieras som 

underlättar konstruktionen av en strategi. 

Nätverk  

– en social struktur 

Mark Granovetter pekar på att vissa grundläggande strukturer existerar inom interpersonella 

nätverk, d.v.s. nätverk där aktörerna själva, eller representanter för aktörerna utgörs av 

personer, och att dessa strukturer påverkar ekonomiska beslut (Granovetter, 2005). En viktig 

faktor är tillit, och hur denna skapas mellan aktörer styrs av en kärnprincip som menar att 

tilliten mellan två aktörer är större ju starkare det sociala bandet mellan dem är, och således är 
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behovet av stora mängder information i syfte att bygga upp tillit och förtroende mindre 

(Granovetter, 1973; Granovetter, 2005; Wellman, 2001). En nära vän som åtnjuter stort 

förtroende påverkar lättare ett beslut genom rekommendationer, än en obekant försäljare. 

Längre ut i nätverket minskar tilliten, och mängden information som krävs för att påverka 

beslut ökar. Dock tenderar interpersonella nätverk ha en mer komplex funktion än så. Aktörer 

med svaga band mellan sig, långväga bekanta, tillfälliga kontakter, vänner till vänner och 

deras vänner, drar andra fördelar av nätverket än de tillitsbaserade. Information når genom en 

svag länk lättare kretsar aktören normalt inte har kontakt med samt kan, lämpligt paketerad, 

nå avsevärt större mottagarvolymer än nätverket av starka band omfattar (Granovetter, 1973). 

Hinder för informationens spridning uppstår här istället kring sociala normer, varför 

kännedom om informationens väg genom nätverket blir avgörande för vilken effekt den får    

(Granovetter, 1985; Sveiby, 2001). Är förutsättningarna goda är samtliga deltagande aktörers 

uppfattning av nätverkets normer och den information som förmedlas genom det, 

gemensamma och tydliga. Vid kommunikation genom outforskade och okontrollerade nätverk 

är däremot förväntningarna svåra att känna till och styra, varför informationens effekt 

begränsas till aktörer vars förväntningar den uppfyller. Som exempel kan föreställas en 

relativt okänd hjälporganisation, vars närmaste nätverk känner till de insatser som insamlade 

pengar går till, och därför gärna bidrar. Då insamlingar från en större grupp som saknar 

kännedom om organisationen sker saknas däremot tillit till att pengarna går till utlovat 

ändamål, och insamlingsresultatet uteblir tills tydlig information om hjälporganisationens 

legitimitet nått fram. Ett socialt mönster kan här identifieras, aktörers tendens att anamma 

organisationens produkt (här genom att skänka pengar) beror på grad av tillit (Granovetter, 

1985). Blandningen av social och ekonomisk aktivitet i ett nätverk, som nätverkssamhällets 

vinstdrivande organisationer är beroende av, kan till stor del härledas till tillitsbehov. Genom 

kännedom om kunskapsorganisationens behov av tillit, finns möjlighet att dra ekonomisk 

nytta av den tillit en nätverkskontakt kan bidra med för aktören. 

 

Skapandet av nya kunder 

- betydelsen av att nå ut 

 

För att nätverket skall bidra till kunskapsorganisationens ekonomiska nytta förutsätter det att 

idéer, tankar, reflektioner och andra former av information kan sprida sig och öka graden av 

tillit i relationen till mottagarna. Ett samhälle baserat på information saknar förutsättningar för 
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fortlevnad om det inte sker utbyte och spridning mellan aktörer. I den situation då en aktör tar 

till sig informationen och själv börja sprida den till andra aktörer med potential till 

exponentiella effekter, uppstår en attraktiv informationskanal vars värde skall ställas mot den 

volym enskilda mottagare en organisation förmår kontakta och informera. Ser vi ett 

reklambudskap informeras vi om att en produkt existerar, men vi kommer antagligen inte att 

informera de i vår närhet om produkten eller tjänsten. Om vi tilltalas av informationen kanske 

vi kommer att vidarebefordra den till andra i vår närhet och därmed bli en bärare av den 

informationen. Om vi dessutom testar produkten och gillar den ökar sannolikheten att vi 

sprider information om den till andra i vår närhet. Diffusionprocesser handlar om att studera 

hur kontexten (den sociala strukturen) påverkar spridningen av information eller produkter 

(Rogers, 1983). Informationens inflytande, eller makt, kan således öka längre ut i nätverket, 

även om risken naturligtvis är överhängande att informationen förvanskas ju längre från 

källan den kommer. Att det existerar en medvetenhet om de informationsflöden 

organisationen initierar, samt möjligheter till återkoppling och felkorrigering, är således av 

vikt för att nätverket skall utnyttjas optimalt. Om avsändaren av informationen lyckas med sitt 

budskap på så vis att mottagaren inte definierar informationen som intressant enbart för en 

exklusiv del av nätverket så ökar den potentiella spridningen. För kunskapsorganisationen är 

det potentiellt av intresse att motverka kategoriseringar - i privat och professionellt, arbete och 

fritid, kunder och anställda - på så vis att en uppluckring av gränser kan vara ett sätt att 

aktivera ett vidare nätverk, samt även att nå helt andra typer av nätverk än de som 

ursprungligen varit ingångspunkten (Rogers, 1983). 

Identifikation med organisationen  

- organisation och individ som enhet eller separata aktörer 

 

I kunskapsföretaget är verksamheten ofta präglad av enskilda individer, deras kunskap, 

erfarenhet och kontaktnät är resurser som inte helt lätt går att frikoppla och knyta till 

organisationen. När det gäller kontaktnätverk finns en möjlighet att separera yrkesrelaterade 

och privata kontakter med syfte att skydda privatlivet från risker förknippade med den 

professionella miljön, eller tvärtom, vilket kan medföra trygghet för individen (Sveiby. K-E. 

The Knowledge Organisation, Sveiby 2001). Det finns dock anledning att ifrågasätta ifall 

aktiv separation av privata och professionella nätverk är önskvärt för en kunskapsorganisation 

på en konkurrensutsatt marknad. Informationsflödet mellan aktörer inom de privata nätverken 
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tenderar att vara livligt då processen att upprätthålla en bekantskap kräver ett kontinuerligt 

utbyte av information (Wasserman & Galaskiewicz, 1994). Privata nätverk kan således utgöra 

en viktig infrastruktur för spridandet av professionellt kopplad information i flera led, även 

om det inte behöver innebära direkta försäljningsaktiviteter till vänkretsen. Vidare tenderar 

inflytelserika vänner och deras åsikter (tredje lagret i flödesrummet) att vara av stor betydelse 

som beslutsunderlag för en mängd personer, samt ofta en viktig inspirationskälla som lätt 

väcker behov (Castells, 2000).   

 

Sammantaget tyder kunskapsorganisationens beroende av individers kompetens, 

informationsflöden och tillit på att nätverk spelar en central roll för organisationens framgång 

och överlevnad.  Samtidigt är det inte helt klart att individerna inom en kunskapsorganisation 

har kunskap om nätverkens betydelse, att de kan och vill använda nätverk för att förbättra sin 

prestation och i förlängningen organisations måluppfyllelse.  

Metod och data 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur fenomen beskrivna inom ramen för teorin uppträder 

hos studieobjektet. Därmed vilar det empiriska underlaget i studien i hög utsträckning på 

resonemang som förs under öppna intervjuer. För att bättre förstå kunskapsarbetarnas 

arbetssituation har två deltagande observationer genomförts. 

Kunskapsföretaget som studieobjekt 

Företaget är en spännande organisation att studera och komplex nog att motivera en 

beskrivning för att läsaren skall kunna ta till sig de strömningar och motsättningar som 

uppsatsen kommer att presentera. Det är av viss vikt att ha med sig en bild av vilken typ av 

organisation som uppsatsen undersöker innan uppsatsens empiriska del presenteras.  

Organisationen bedriver en konsultativ verksamhet riktad mot företag som antingen (1) vill 

förstå sin egen företagskultur, (2) förändra denna eller (3) utbilda sin personal inom 

försäljning eller ledarskap. Gemensamt för dessa tre verksamheter är att de är baserade på 

omsättning av den kunskap som organisationen besitter. Det finns ingen fysisk produkt att 

visa upp eller ett system som kan medföra rationaliserade processer och det finns ingen 
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möjlighet för kunden att veta utfallet av den konsultativa insatsen innan den är genomförd. 

Vid deltagandet i vardagslivet i organisationen och under observationen av ”leverans” slogs vi 

av vad vi upplevde vara en dualitet i konsulternas arbete; under en arbetsvecka ska de dels 

leverera insatser till kunder och dels paketera och sälja sin tjänst. När konsulterna kommer ut i 

organisationer axlar de rollen som expert och har en central roll under utbildningarna, eller 

som en respondent uttryckte det: ”När de står där framme och levererar så är de heroes” 

Efter att varit utbildningens mittpunkt och en väldigt uppskattad sådan ska konsulterna nästa 

dag sitta och genomföra telefonförsäljning mot helt obekanta, presumtiva kunder, ringa s.k. 

kalla samtal. Ett intensivt arbete som av många respondenter beskrivs som en problematisk 

och energikrävande process. Studieobjektet är sammanfattningsvis en framgångsrik 

kunskapsorganisation befolkad av duktiga konsulter vars yrkesutövning pendlar mellan att 

vara i centrum och vara uppskattad, till att ro i land möten genom den resurskrävande process 

som kalla samtal är (Rogers, 1983). ”Och så... har de kanske stått där i tre dagar och fått 

jätteapplåder och så ska de sätta sig och cold calla. Det är som att komma in i en annan 

värld. Du måste ändra stil och du kan inte prata om vad vi håller på med och börja hålla en 

utbildning när du säljer.” 

Fenomenologisk ansats 

Eftersom uppsatsens syfte är att fånga kunskapsarbetarens upplevelse av arbete utifrån 

begreppet nätverk valdes en kvalitativ ansats. Under öppna intervjuer har vi strävat mot att 

uppnå reflekterande samtal med respondenterna kring deras roller i organisationen, kring 

nätverk generellt och mer specifikt; hur synen på nätverk präglas av deras yrkesroller.  

Studien kan beskrivas som en fenomenologisk studie med avstamp i aktörernas egna 

reflektioner kring hur det är att vara en del av kunskapsorganisationens verklighet utifrån 

valda tematiska områden. Det perspektiv deras upplevelse belyses utifrån är uppfattningen om 

det informationssamhälle som Castells med flera beskriver, samt tidigare forskning kring 

nätverks effekter på tillit och informationsspridning. Vi utgick från att nätverk har betydelse 

för kunskapsorganisationens framgång på olika sätt och var intresserade för hur de som lever 

inom dess förutsättningar uppfattade detta. 

Fenomenologin utgår från det vi som individer upplever och det är denna upplevelse som sätts 

i centrum (Cresswell, 2007). En viktig del i valet av metodologisk ansats är förmågan att 

förklara studieobjektet utifrån ett gemensamt upplevt fenomen. Utan denna del så är 

undersökningen om hur fenomenet uppfattas tandlöst. Det fenomen som studeras är 
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upplevelsen av hur nätverk och arbetsprestation förhåller sig till varandra inom ramen för 

studieobjektet (organisationen). Det är blott genom att uppleva hur det är att vara en del av 

företaget, och därmed en del av dess kultur, som möjligheten att på ett förtjänstfullt sätt 

resonera kring aktiviteter utförda inom företaget uppkommer. Rollen som forskare uppfylls 

genom att identifiera och relatera till dessa fenomen genom respondenternas resonemang i en 

öppen och strukturerad intervju. 

 

En fråga läsaren bör ställa sig är vad som utgör ett fenomen och därmed också hur ett sådant 

kan studeras. Processen med att framställa denna uppsats gick igenom flertalet moment där 

författarna var tvungna att relatera till studieobjektet utifrån olika perspektiv. Efter de 

inledande intervjuerna började insikten ta form, respondenterna delar en gemensam 

betraktelsegrund och det är av vikt att fånga denna.  

Intervjumetodik 

Intervjuer kan genomföras på en mängd olika sätt, och är omgärdade med många fallgropar, 

vilket gör deras empiriskapande egenskaper avhängiga såväl intervjuarens erfarenhet som 

faktorer långt utanför dennes kontroll, något som Jan Krag Jacobsen belyser (1993). Tack 

vare förberedelser och planering, samt en varm och välkomnande attityd från respondenterna 

inom fältet, har intervjuerna givit goda resultat, och varit både trevliga och berikande att 

genomföra, även om en del fallgropar och oförutsedda dykt upp utmed vägen. Företaget har 

kontor i Stockholm och Malmö, vilket har föranlett användandet av två olika intervjumetoder, 

de anställda i Stockholm har intervjuats i företagets lokaler och de hemmahörandes i Malmö 

över telefon. Intervjuguiden (Appendix I) har använts vid samtliga intervjuer och lett till 

öppna intervjuer med viss tematisk struktur, där respondenten givits stort utrymme att själv 

resonera kring de teman som tagits upp. Konstruktionen av intervjuguiden har skett löpande 

under intervjuförfarandet och förändrats i två steg. Det viktigaste ställningstagandet har varit 

beslutet att fortsätta med öppen intervjuform istället för att som först var tanken att utifrån en 

förstudie konstruera en standardiserad intervjuguide. Telefonintervjuerna skedde via 

konferenssamtal mellan respondenterna och författarna. Dessa blev kortare än de intervjuer 

som skedde på plats Anledningen till detta har varit svår att precisera men tydligt är att så var 

fallet, trots alla teman berörts. Tänkbara orsaker är att utrymme för tystnad och reflektion 

saknats i den intensiva situation som telefonsamtalet inneburit, samt att respondenternas 

uppmärksamhet varit mer splittrad än i ett slutet konferensrum, och därmed bidragit till en 
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otryggare intervjusituation (Krag Jacobsen, 1993). Intervjuerna genomförda med 

respondenten på plats pågick mellan 40 och 60 minuter medan telefonintervjuerna tog 20-30 

minuter.  

Andra fallgropar som varit återkommit upprepade gånger är en tendens hos intervjuarna att 

ställa för långa frågor, samt frågor inlindade i andra frågor (Krag Jacobsen, 1993). Detta har 

dock inte resulterat i nämnvärda problem, då samtliga respondenter visat vana att tala, 

uttrycka och reflektera kring sin åsikt, varför andelen svar med direkt koppling till ställda 

frågor är väldigt låg genom hela empirin, till fördel för långa reflekterande uttalanden kring 

det tema som samtalet letts in på.  

En intressant iakttagelse har varit hur respondenterna i vissa fall använt intervjun som ett 

terapeutiskt samtal, där tankegångar presenterats, bekräftelse sökts hos intervjuaren, samt 

slutsatser om hur den egna prestationen borde förändras självmant presenterats (Krag 

Jakobsen, 1993). Detta kan ses som ett uttryck för forskareffekt, där intervjuaren genom att 

ställa en viss typ av frågor kring arbetsmetodik framkallar resonemang som annars inte hade 

uppstått, och därmed deltager aktivt i att förändra fältet. Kunskapsföretaget som undersökts är 

till sin natur föränderligt och anpassningsbart, och om kunskapsarbetare ändrar sin 

arbetsmetodik efter en intervju/reflektion kan inte påverkan anses som något onaturligt eller 

oönskat. Kunskapen som uppstår ur empirin är giltig för det ögonblick då den yttrades och 

förtjänar, som vid många andra kvalitativa undersökningar, att kompletteras för att uppnå 

aktuell giltighet (Aspers, 2007; Creswell, 2007). 

Samtliga intervjuer har transkriberats och sedan granskats i efterhand för att lyfta fram de 

viktigaste delarna av respondenternas svar. Processen med att illustrera uppsatsens resultat 

med hjälp av relevanta citat har inbegripit genomläsning av de transkriberade intervjuerna och 

markering av illustrativa citat som sedan lyfts till diskussion mellan författarna, gällande 

huruvida det föreligger relevans och substans i citaten. Citaten har därefter samlats i kluster 

utgörande definitionsgrund för de teman som analysen sedermera bygger på. Ett 

konstruktionsförfarande som i sitt optimala utförande sker förutsättningslöst, utan inverkan av 

befintliga förväntningar och forskarnas subjektiva påverkan, men som i detta fall naturligtvis 

färgats av de teman som intervjuguiden konstruerats kring.  

Förväntningarna på empirin har således varit att den skall återspegla komponenter på förhand 

kopplade till intervjuteman, men inför analysprocessen har öppenhet för att nya empiriska 

teman skulle blottas varit av stor vikt (Creswell, 2007). 
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Urval 

Valet av respondenter har fallit sig naturligt utifrån att studieobjektet utgörs av ett mindre 

företag. Samtliga anställda med en position som innebär försäljning av företagets tjänster har 

intervjuats. Totalt har nio medarbetare intervjuats varav fem vid intervjutillfället var partners 

(delägare), och fyra fast anställda konsulter. Knutna till organisationen är även medlemmar i 

styrelsen, vilkas uppgifter dock avviker från företagets kärnverksamhet till den grad att de inte 

bedömts tillföra studien material. En styrelsemedlem har samtidigt en operativ roll som 

marknadschef, men har på grund av svårtillgänglighet inte intervjuats, och är att betrakta som 

bortfall. Med andra ord är urvalet definierat av kunskapsorganisationens storlek såväl som av 

uppsatsens avsikt att enbart studera företaget och inte aktörer i dess omgivning. 

Intervjuguide  

Information är en nyckelfaktor inom samtliga intervjuteman, dels som en central faktor i det 

teoretiska ramverk som uppsatsen vilar på, dels i den analys som genomförs av empirin. För 

att påminna om denna uppfattning har information som valts att som grundtema överbrygga 

de tre teman intervjuguiden vilar på.  

Tema I: Skapandet av nya kunder 

Utifrån tanken om ett nätverksamhälle och Castells flödesrum, samt tidigare forskning kring 

nätverk, blir sättet som respondenterna arbetar på med att etablera nya kontakter och ifall det 

sker genom andra aktörers medverkan intressant. Etableringen av nya kontakter, eller 

nykundsbearbetning, blir en kritisk fas i kunskapsföretagets verksamhet, framförallt när 

företagets verksamhet är av utbildningskaraktär. Det går inte att leva med en kundlista som 

inte fylls på, då det inte går att slutföra långa leveransavtal utan att det sker en total 

kunskapsöverföring till kunden och att kunskapsföretaget därmed spelat ut sin roll som 

leverantör. Mot detta resonemang och den teoretiska bakgrund uppsatsen vilar på, har 

skapandet av nya kunder befunnits vara ett tematiskt område av stor vikt för undersökningen.  

Under konstruktionen av intervjuguiden har nykundsbearbetning varit ett viktigt område att 

beröra för att undersöka hur respondenterna går till väga när de initierar kundkontakter. För 

att täcka de områden som kan vara relaterade till nätverk har respondenterna resonerat kring 

hur de ser på optimala sätt att skapa nya kunder. Ett resonemang kring det bästa sättet att 

öppna nya relationer relaterar till synsättet på samhället som en konstruktion beroende av 
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utbyte mellan olika parter. Under detta tema undersöktes även hur respondenterna resonerade 

kring de hinder de identifierat kring företagets arbete med nykundsbearbetning. 

 

Tema II: Ansvaret för förbättring av säljprestationen - En 

indikator på identifikation med organisationen 

Uppsatsens frågeställningar relaterar i synnerhet till den del av konsulternas arbete som 

innefattar försäljning. Resonemanget bakom detta ligger i att det krävs en prestation i form av 

försäljning för att resterande arbetsuppgifter ska ha något värde över huvud taget. Det går med 

andra ord inte att leverera ett uppdrag utan att först ha sålt ett uppdrag till en annan aktör.  

Avsikten med detta tema är att blottlägga synpunkter kring organisationens kontra individens 

ansvar för den individuella prestationen, vilken i slutändan är avgörande för organisationens 

resultat. Insikter i konsulternas inställning till detta tydliggör i vilken utsträckning 

respondenten identifierar sig med organisationen. En uppfattning om stort ansvar för 

organisationen leder till ett personligt intresse att verka i dess intresse, medan en syn på 

organisationen som ansvarig för dess medarbetares insatser tyder på en aktiv separation av 

aktörsrollerna. 

Tema III: Nätverk  

Ordet nätverk är med i uppsatsens samtliga frågeställningar. Att uppsatsens fokus är 

nätverksteoretiska frågeställningar tydliggörs även i uppsatsens syfte. Detta föranleder 

författarnas ställningstagande att det även är den viktigaste delen av intervjuguiden. Nätverk 

som företeelse dök upp även under de andra tematiska områdena och det är tydligt att det är i 

detta tema uppsatsens kärna återfinns. Syftet med detta är att få respondenterna att resonera 

kring begreppet nätverk, innebörden och vikten av nätverk men även hur och varför de 

använder sig av nätverk idag. Tonvikten ligger vid att det är respondentens definition av 

nätverk som driver diskussionen. Det påbjöds ingen definition av nätverk från författarna för 

respondenten att ta ställning till. Valet att inte ge respondenterna en fastslagen definition att 

resonera utifrån är rimligt att kritisera utifrån att det inte går att säkerställa att författarna 

förstår vad respondenternas resonemang handlar om eller att de olika respondenterna 

reflekterar utifrån likartade uppfattningar om vad nätverk är. Å andra sidan lyckas 

undersökningen fånga hur de olika respondenterna skiljer sig åt även på den punkten och, 

därmed bidra ytterligare till att empirin kommer från respondenternas egna upplevelser än om 

en färdig definition delgivits. 
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Styrkor 

Författarna menar att uppsatsen har isolerat och definierat ett antal fenomen samt att det är av 

vikt såväl som relevans att studera dessa fenomen utifrån de sätt som respondenterna upplever 

dem. Avsaknaden av givna referensramar i form av definitioner och strukturerade frågor är 

intet som ligger studien till last då studiens styrka är att beskriva ett givet fenomen utifrån den 

livsvärld respondenterna delar. 

Hade uppsatsen gått en annan väg så är det fullt möjligt att de interna skillnader och 

stridigheter som redogörs för inte hade kommit till ytan. Motsättningar mellan olika 

organisatoriska positioner hade missats och resonemang hade förbisetts som reflektioner 

snarare än de empiriska observationer uppsatsen gynnas mest av.  

 

Svagheter 

Skillnaden i samtalstid och därmed empiriskt underlag mellan telefonintervjuerna och de 

genomförda med respondenten på plats är en svaghet i empirin. Värt att poängtera är att 

intervjuguiden följdes vid samtliga tillfällen men telefonintervjuerna blev märkbart kortare 

och därmed mindre rika på information. En faktor vi tror kan påverka är att det är svårare att 

upprätta ett förtroende mellan intervjuare och respondent över telefon. Att upprätta ett 

förtroende de två parterna mellan tror författarna är av stor vikt när det kommer till öppna och 

ostrukturerade intervjuer, framförallt när frågorna gäller sådant som kan vara känsligt. Att 

genomföra en kritisk reflektion kring sin egen arbetsprestation och förmedla den reflektionen 

till två främlingar kan ses som ett känsligt område. Fördelningen mellan dessa två 

intervjuformer ger ändå insikten att empirin håller tillräckligt stor omfattning för att användas 

i det resonemang uppsatsen för.  

Intervjuguidens öppna format och avsaknad av definitioner kring de begrepp på vilka 

uppsatsen vilar är problematiskt utifrån insikten att det finns liten möjlighet för en annan 

forskare att replikera uppsatsen. Svaren kommer att bli något annorlunda, och frågorna ställda 

till respondenterna varierar mellan intervjuerna. På detaljnivå så vågar författarna påstå att det 

är omöjligt att replikera studien. Däremot har vi tillförsikt över att resultatet skulle bli 

detsamma även med denna faktor inräknad. Ett problemområde som är tydligt efter att 

empirin transkriberats är att författarna påverkat respondenterna. Inte enbart i själva 

intervjuförfarandet utan även genom att uppsatsen tycks ha startat en diskussion mellan 

konsulter på företaget. Under intervjuprocessen har mer än en konsult reflekterat över att 
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själva närvaron av författarna och på grund av den information som gått ut internt gällande 

uppsatsen vid bokning av intervjuer och allmän information har påverkat resonemangen 

respondenterna för. Det är alltså tal om att studieobjektet har påverkats genom författarnas 

blotta närvaro.  

Resultat och analys 

Analysmetodiken lutar mot den process som Cresswell (2007) använder sig av. Förfarandet 

beskrivs som en spiral där empirin introduceras och genomgår organisering, hantering, 

reflektioner från författarna, genomläsning, kontextualisering, beskrivning, strukturering och 

visualisering innan en formulerad mening och kunskap om empirins innehåll kan extraheras.  

Denna metod är induktiv med respondenternas svar kring den verklighet inom vilken de rör 

sig som den källa för kunskap som uppsatsen vilar på. För att kunna besvara uppsatsens 

frågeställningar är det ett måste att förlita sig på att det respondenterna svarat stämmer utifrån 

den upplevelse de själva känner att de varit en del av. Som tolkare av dessa svar har 

författarna tagit stor försiktighet i processen med att utvinna kunskap just på grund av 

bristande erfarenhet av ett sådant tillvägagångssätt. Under läsningen av de transkriberade 

intervjuerna växte en insikt om att tillit var något centralt i respondenternas yrkesutövning till 

så stor omfattning att det avkrävde uppsatsen det utrymmet. Urvalet av signifikanta uttalanden 

att plocka fram skedde genom en process där båda författarna enskilt läste igenom 

transkriptionerna flertalet gånger för att får en generell känsla av hur de olika respondenterna 

upplevde det definierade fenomenet. I nästa steg markerades uttalanden som mellan 

respondenterna uppfattades illustrera olika kontextuella teman som gick att utläsa av 

intervjusvaren.  

Tema I – Skapandet av nya kunder 

Under det första temat har signifikanta uttalanden kring de olika strategier och vägar in i 

kundorganisationer som respondenterna själva upplever att de använder sig av. Då samtliga av 

uppsatsens frågeställningar berör relation till nätverk och nätverksutnyttjande vilar en stor del 

av den empiri som kan besvara frågeställningarna på de moment i yrkesutövningen där 

kontaktskapande och utnyttjande av kontakter illustreras av respondenterna. Detta genom citat 

som relaterar till och om tillvägagångssätt som härrör till vägar in i kundorganisationer, 

kontaktskapande vid nykundsbearbetning och närliggande resonemang.  
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Tema II: Ansvaret för förbättring av säljprestationen 

Tema II lyfter fram upplevelsen och resonemangen kring ansvarsfördelningen mellan 

strukturen (organisationen) och individen (respondenten). Många aktörer inom företaget 

identifierade sig på olika sätt med organisationen och även i resonemanget kring 

ansvarsfördelningen. Tydligast syns denna skillnad mellan partners och anställda.  

Tema III: Nätverk 

Tema III fungerar som ett paraply för att fånga upp ett brett spektra av resonemang från 

respondenterna. Nätverk har redan identifierats av författarna som uppsatsens kärna. Som en 

konsekvens av att inget nätverksbegrepp introducerades till respondenterna att resonera 

utifrån så fanns det en föraning om att empirin skulle spreta mer, men så är inte fallet. 

Begreppet nätverk som tematisk benämning fungerar väl för att illustrera de olika resonemang 

som förs av respondenterna.  

Tema IV: Tillit 

Empirin inom det fjärde temat är inte avsiktligt genererad på samma sätt som övriga teman, 

då området inte specifikt diskuterats genom intervjuguiden, utan utkristalliserats vid 

genomläsningen. Uttalandena berör tillit som en faktor som påverkar kommunikation och 

försäljning och för fram exempel på både potentialer och risker med en stark personlig 

anknytning till verksamheten.  

 

Signifikanta uttalanden 

 

Tema I - gruppering 1: Säljprocessen. 

Respondenterna resonerar kring hur de knyter nya kunder till företaget. Kalla samtal, att ringa 

en obekant person på ett företag i syfte att boka ett möte, benämns som standardmetoden. Den 

upplevs dock varken som effektiv eller tilltalande utifrån de reflektioner respondenterna ger, 

varför andra tillvägagångssätt används flitigt. 

"En generell säljprocess, det vanligaste sättet skulle jag vilja säga är man ringer 

upp en kund. Sen om det är en kall kund, det vill säga att vi inte har haft någon 

kontakt tidigare eller om det är någon som man kan ha fått som rekommendation 

från en annan kund att ringa upp. 
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I2: ”Så du använder dig inte alls av kalla samtal?” 

R: ”Väldigt lite. Kan säga att jag inte alls gör det. Jag vill alltid ha något att komma 

med. Att jag har jobbat med en kund till dem, en leverantör till dem, en konkurrent 

till dem, i branschen, eller på något sätt ser jag till att alltid ha något att komma 

med.” 

Metoden upplevs som tidskrävande och okvalificerad, många talar om att det är ett slitgöra 

som sällan leder till avslut. Samtidigt är det den strategi som tagit företaget till dess nuvarande 

position som framgångsrik aktör på en extremt föränderlig marknad. 

Många respondenter talar om vikten av en etablerad relation med den potentiella kunden, det 

kan gälla tidigare erfarenhet av att jobba ihop, kontakt på ett personligt plan, eller bara 

medvetenhet från kundens sida om företagets tjänster. 

"Det absolut effektivaste sättet som jag ser det är man har någon form av, som jag 

var inne tidigare, det här med referens, och det kan ju vara att, min man jobbar på 

ett företag, och där är en styrelse med x antal personer som sitter ute i andra 

företag och jobbar och har verksamhet, och ringer jag då "hej jag heter [Konsult], 

jag ringer från [företaget], jag har fått ditt namn av min man eller min vän, eller 

vad det nu kan vara för nånting, och det är samma om du är ute på de här minglena 

alltså, […] Det där ett sätt som jag ser det som är mycket mycket effektivare än att 

man bara ringer helt, som vi ju kallar det, kallt ut till ett företag." 

Samtidigt råder tvekan om ifall det som kalla samtal i bästa fall leder till, möten med 

möjlighet att ta reda på kundens behov och presentera företagets lösning, verkligen leder till 

affär. Att ett samtal leder till möte behöver inte betyda att kunden har behov av utbildning. 

Från kundens sida kan ett möte ha en mängd syften, från en givande diskussion om den egna 

verksamheten, till ett legitimt avbrott i det egna arbetet. Ett mått på antal bokade möten är i 

sig inte en framgångsfaktor för vare sig den enskilda konsulten eller företaget som helhet. I 

kontrast till detta är inte heller en verksamhet överhuvudtaget möjlig om det inte finns 

kundmöten.  

"Jag är bäst i företaget på att boka möten. Jag bokar flest möten. Men trots detta så 

har jag inte flest affärer.” 

Även om kalla samtal beskrivs som den grundläggande strategin beskriver många 

respondenter alternativa vägar till affär. Något som inom organisationen inte upplevs som att 

det egentligen utförs ett egentligt arbete, det är snarare lyckosamma tillfälligheter när 

personliga kontakter leder till affär. Konsulterna uttrycker en problematik i att primärt förlita 

sig på kalla samtal för att hitta nya kunder, samtidigt som det inte finns en samsyn kring att 

andra former av kontaktytor är positiva utan enbart ett resultat av slumpen.  

" Och sen får jag väl nästan säga att en av de viktigaste kunderna med stor potential 

är ett företag som heter, ja det vet ni [kund], och det kom via att, ja, jag var på 

golfbanan, stod och tränade drivar med en kille som jag känner, och han berättade 
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att hans fru jobba på [kund], på HR, och hon var där, och så började hon och jag 

prata, och så blev det möte av det." 

Det finns en medvetenhet om att potentiella kunder går att finna i de situationer som företaget 

agerar i, även om den inte är formulerad eller implementerad i företagets strategi. De personer 

som företagets medarbetare möter personligen betraktas ofta som möjliga vägar till affär, och 

de värderas ofta utifrån deras yrkesposition och de möjligheter den sannolikt kan medföra. 

Nästa steg i ett nätverk, kundernas kollegor, bekanta och familj finns det sällan kännedom om, 

varför möjligheterna till affär med dessa inte utreds.  Utbildningsdeltagarna utvärderas inte 

utifrån den potentiella ingången de kan medföra bortom de självklara kontakterna som det kan 

innebära när deltagarna själva sitter i beslutsfattarpositioner.  

”[…]när vi delar ut ett papper och jagar leads, det ger sällan ett lead, för säljare på 

den nivån har sällan kontakter till chefer i ledande befattning[…]" 

De som berättat att de utnyttjar sitt privata kontaktnät för att komma i kontakt med nya kunder 

upplevs generellt som framgångsrika inom organisationen. Anledningen till detta kan utifrån 

teorin motiveras med att de agerar inom kretsar där de redan åtnjuter stor tillit, och därmed 

inte har samma behov av att informera om fördelarna med företagets tjänster genom en 

arbetsam säljprocess. Problematiken här återfinns i hur medarbetarna motiveras att utföra 

arbetsrelaterade uppgifter i situationer som är förknippade med privatliv, samtidigt som 

organisationen ställer krav på att de faktiskt jobbar under arbetstid. Något som ser ut att 

resultera i ett krav på att ringa kalla samtal, eftersom det trots allt är en uppgift som alltid går 

att utföra på arbetstid, och som bevisligen ger resultat.  

 

Formulerad mening: Vikten av kontakter som ingång till en ny kund. Såväl konsulter som 

partners upplever att möjligheten till möte och affär är större om kontakten med den 

potentiella kunden sker vi en redan etablerad kanal. Befintliga kunder beskrivs som en 

tillgänglig kanal, personliga kontakter beskrivs som en annan. 

 
Tema I - gruppering 2: Rätt tid och rätt person. 

Något som indikeras under gruppering 1 är problematiken att vara rätt i tiden när kontakter 

etableras. De kalla samtal som når fram till rätt beslutsfattare vid den tidpunkt de står i 

begrepp att fatta beslut om inköp av utbildning är sällsynta, men samtidigt utgör de en 

etablerad kontakt som med rätt uppföljning med tiden kan odlas och så småningom mogna till 

affärer. Insikten att det finns potentialer i samtal och möten som inte utnyttjas formuleras på 

flera ställen i empirin. 
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”Sannolikheten att vi ska boka ett cold call och vi kommer in och dom säger 

"säljutbildning, det är exakt det vi behöver, exakt nu". Då kan vi lika gärna säga, är 

du dum i huvudet? Om du har behövt säljutbildning, varför har ni inte ringt någon 

som kan ge er säljutbildning? Det händer ju aldrig, och sen så händer det att dom 

säger, "ja eventuellt kanske om ett halvår" och då finns det en tendens hos oss, vissa 

i alla fall, "ja ok, det blev inget.” 

Här illustreras mönster som ofta framträder inom organisationen, antingen blir det affär nu, 

eller så är det dags att ringa nästa samtal. Detta framstår som en direkt konsekvens av en 

organisationskultur som fokuserar på intensitet och tempo. Blir det inte affär direkt läggs inte 

energi på att skapa utgångspunkter för framtida samarbeten, vilket ur ett nätverksperspektiv 

borde vara en standarduppgift. Det framträder även en brist på organisering kring det 

långsiktiga säljarbetet som resulterar i att kontakter bryts och affärsmöjligheter går förlorade. 

Om organisationen således har strukturella problem med att följa upp och förädla redan 

etablerade kontakter kan det förklara lite av det misstroende mot aktivt arbete med nätverk 

som på flera håll uttryckts. 

”Då har du fokus på vad som händer i nuet, så då tappar du det som händer med 

det här nätverksbyggandet, utan du tänker, här är mitt nätverk, här händer inget 

inom närmaste halvåret, det har jag koll på. Ringa nytt, cold call cold call cold call, 

nä det blev inget. Då tappar.. det slutar med att du jobbar i nuet, och lever nuet, fast 

nätverket egentligen är långsiktigt, och då försummas det. Jag vet inte om jag ska 

kalla det nätverket, kanske hellre kalla det det potentiella nätverket av nya kunder.” 

Såväl teori om diffusion som teori om sociala normer beskriver vikten av att följa upp och 

återkoppla informationen som går ut från avsändaren för att säkra att det som når mottagaren 

är relevant samt kan anpassas för att kringgå de hinder den mött på vägen. Så som 

organisationen arbetar framträder en bild av att mycket information går ut, men i snäva 

kanaler till priset av dyrbar konsulttid, och utan strukturer som fångar upp responser som kan 

användas till att förbättra såväl budskap som val av informationskanal. 

 

Formulerad mening: Vikten av att finna potentialer under nykundsbearbetningen. En 

upplevelse av att möten bokas för mötesbokningens skull och att den etablerade kontakten 

som är utkomsten inte alltid förvaltas effektivt. Möten förväntas leda till affär direkt, och är så 

inte fallet utnyttjas inte alltid potentialen i den ingång till organisationen som mötet för med 

sig. 

 

 

Tema I - gruppering 3: Möjligheter i förändring. 
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Befintliga kunder har en begränsad livscykel i den meningen att kunskapsöverföringen med 

tiden blir fullbordad och all den kunskap som kan tillföras organisationen har tillförts. 

Kontaktpersonerna hos kunden är däremot rörliga och flyttar till andra organisationer till vilka 

ingångar kan öppnas. Frågan om hur de fem viktigaste kunderna skapats har ställts till 

samtliga respondenter, och tillsammans med ”kalla samtal” är det vanligaste svaret ”genom en 

befintlig kund”. 

I2: ”Hur har du fått dina fem viktigaste kunder?” 

R:” De har jag fått via kunder. Helt klart.”  

Att nyckelpersoner hos kunder företaget arbetat med tidigare byter arbetsplats är en väg till 

nya kunder som beskrivs som både lättarbetad och eftersträvansvärd. Nyckelpersonen är 

redan fullt inbegripen med företagets arbetssätt, och har sett de resultat som det kan medföra. 

”Jag lever mycket på att ledare där byter jobb, så det är så jag försöker skaffa nya 

kunder, plus även de andra kunderna som jag har, som är mycket [branch], det är 

samma sak där, det är mycket med relationer att jag hoppas på att ledare byter 

jobb, så tar de ofta med sig oss." 

Här framträder även resonemang om att det finns en yttre krets av aktörer hos kundföretagen 

som företaget inte haft direkt kontakt med i egenskap av beslutsfattare och inköpare av 

tjänsten. Personer som är inbegripna i vad tjänsten kan åstadkomma, och därmed endast 

kräver att kontakt upprättas och ett minimum av information tillförs för att ställa sig positiva 

till tjänsten. Även internt uppträder fenomenet att affärer följer med individer. Den som 

rekryteras in till företaget bidrar inte bara med sin kompetens i att hålla utbildningar, utan 

även med sina kontakter. 

"Mina fem viktigaste kunder, har jag fått genom mitt gamla jobb, mina gamla 

kontakter, det kan jag nog sammanfatta..." 

 

Formulerad mening: Vikten av att upprätthålla kontakten. En upplevelse av att etablerade 

kontakter från befintliga eller tidigare uppdrag är en viktig resurs, vars potential aktiveras när 

de byter jobb. 

 

Tema II – gruppering 1: Ansvar för försäljning. 

Frågan vem som har ansvaret för den individuella säljprestationen har lett till resonemang 

som speglar respondenternas relation till organisationen. Vissa ser organisationens intressen 

som en förlängning av de egna, medan andra ser organisationen, och den kultur som den 

omfattar, som ett hinder för att göra ett optimalt arbete. Här diskuteras den interna synen på 

arbetsuppgifterna och det personliga ansvaret för företagets framgång: 
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” Varför tycker man det är tillräckligt bra att kunden tyckte det var intressant att 

prata med dig. Det är ju katastrof![…] Det tror jag är problemet för folk när det 

gäller sälj, i och med att de inte äger företaget och är beroende av intäkten till 100. 

De har sin lön och allting. Då är det jättebra att ha trevligt på möten. Det räcker för 

vissa.”  

Citatet illustrerar kärnan till synen på långsiktigt relationsskapande som illegitim. Att lägga 

tid på möten som inte avser att leda till omedelbar affär är detsamma som att inte ta ansvar för 

företaget. Att spendera dyrbar tid som istället potentiellt kan förläggas till faktureringsbar 

konsulttid på att bygga kontakter utan att direkt avslut är målet ses som att konsulterna 

undviker de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Denna typ av aktiviteter förläggs istället till den 

privata sfären, där de inte riskerar att ifrågasättas: 

”Är jag hos frisören till exempel och nån kommer in så är inte jag blyg för att fråga 

"ja, var jobbar du nånstans, ja vad intressant, vem är det man ska prata med när det 

gäller kompetensutveckling, för jag jobbar på det här företaget?" Ja, alltså man 

måste vara väldigt på hela tiden, prestationen är ganska hög när man är säljare, 

eller det är i alla fall så jag ser på ett säljyrke, det kanske inte är alla som gör, men 

det är en viktig faktor att bidra till företaget.” 

 
Upplevelsen av ansvar för företagets försäljning skiljer sig mellan partners och konsulter. 

Konsulter beskriver att fokus och önskan är att genomföra utbildningarna så bra som möjligt, 

och därmed bidra maximalt till företaget. Partners, som har det huvudsakliga säljansvaret, 

beskriver att de har större säljfokus i de aktiviteter företaget organiserar, och ser väl utförda 

leveranser som en möjlighet till ökad försäljning, snarare är bara ett väl utfört jobb.  

 
" När jag håller utbildning tänker jag, vad behöver de efter detta, och hur ska jag få 

dem att uppleva att de behöver mer. Och det som ofta händer är att en chef kommer 

efter utbildningen och säger "Kanon, nu vet vi att vi behöver mer" men att andra 

försöker leverera allt på en gång för att ja, "ja, jag hann igenom allt". Sen har vi 

såna som antisäljer. 

I2: Hur menar du antisäljer?_R: Ja alltså att det nästan är fult att sälja vid 

leverans. Vi hade en anställd innan. Hon samlade alltid in anteckningar och blocket 

och renskrev det, gjorde powerpointpresentation och skickade kunden. Vad får vi 

betalt för detta? "Nä, det ingår ju liksom i leverans", nästan överlevererar istället. " 

Här kan en social struktur som förhindrar effektiv spridning i nätverket iakttas. Om 

organisationens företrädare genomför samma verksamheter, men med olika bakomliggande 

intressen, uppstår svårigheter att samordna det budskap som sänds ut och fånga upp dess 

responser. Om vissa medarbetare agerar utifrån att uppdraget är slutfört när utbildningen är 

genomförd och andra fortsätter att jobba med de etablerade kontakterna finns en risk att 
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förenade ansträngningar till en nätverksstrategi stagnerar, då organisationen förser sitt 

kontaktnät med skiftande budskap. 

 

Formulerad mening: Vikten av förenade intressen. Uppfattningen av organisationen skiljer 

sig i viss mån mellan partners och konsulter. Partners beskriver organisationen som ett 

personligt ansvar, och förväntar sig att den skall agera i linje med deras intressen. Konsulter 

uppfattar organisationen som en uppdragsgivare, vars ansvar det är att se till att de kan utföra 

uppdraget på optimalt sätt. 

 

Tema III – gruppering 1: Åtskiljande av det privata och det professionella. 

Respondenterna resonerar kring åtskiljandet av den privata och professionella sfären av sitt 

liv. Resonemanget berör hur de använder sig av det privata nätverket i syfte att göra affärer, 

men även vikten av att skilja den privata personen från den professionella konsulten. 

För vissa är det självklart att företaget har full tillgång till den anställde, inte bara dess 

kunskap, utan även dess privata sfär:  

”När du är på fest så är det ju alltid så att någon frågar ”vad jobbar du med?” och 

så ställer du den frågan tillbaka. Där översäljer jag absolut inte i början utan jag 

presenterar bara kort vad är det vi sysslar med. Och det kan man ju göra på olika 

sätt men det är väldigt lätt att folk är intresserade av det vi gör. Sen ställer jag alltid 

frågan ganska snabbt frågan vad dem sysslar med och beroende på vad det är för 

befattning och jobb så lägger man ju ner lite olika mycket tid." 

Andra ser konsekvenser av sammanblandning av sfärerna, som varken gynnar det privata eller 

affärerna. 

 R: ”Risker menar jag med, tänk om en kund skulle gå in på det här och ha en annan 

syn på något du har en viss syn på. Det kan vara någonting som är privat. Syn på 

homofila, eller syn på kristendom eller whatever. Som ligger på Facebook. Så skulle 

man tänka så här att den personen kan jag inte jobba med.”  

[I2]:” När det gäller kundrelationer som har byggts upp under flera år, finns det 

någon glidning, att de börjar komma in i din privata eller personliga sfär?” 

R: ” Nä. Det är vattentäta skott som gäller.”   

Vidare beskrivs det som ett undantag att kunder kommer från medarbetarnas närmaste krets: 

 ”Generellt sätt är vi som företag väldigt sparsamma, eller restriktiva med använda 

de här privata nätverken, det är väldig få kunder som kommer den här vägen, om 

ens några, när jag säger att jag har två så kan det mycket väl vara så att jag har 

flest, det är verkligen så i företaget, det existerar inte." 

En första tanke kring varför uppdelningen mellan den privata och den professionella sfären är 

av vikt är att det skiljer sig mellan partners och anställda. Partners har lättare att motivera 
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involvering av den privata sfären då den professionella sfärens avkastning då företaget går bra 

ger omedelbar återverkan på privatekonomin. Någon tydlig skillnad mellan partners och 

anställda har dock inte gått att finna, utan för att överlappning mellan sfärerna skall ske verkar 

det snarare ha betydelse ifall individen upplever stolthet över vad företaget åstadkommer, och 

ifall den har förtroende för sina kollegor. 

Dessutom kännetecknas organisationen av lösa strukturer och arbete under eget ansvar, vilket 

skulle kunna ge konsekvensen att arbetet inkräktar på privatlivet om inte tydliga gränser 

formuleras. Från ett nätverksteoretiskt perspektiv skulle dock total sammanblandning vara att 

föredra, då den framträdande sociala avgränsningen mellan privata och professionella 

kontakter utgör ett hinder för optimal informationsspridning.  

 

Formulerad mening: Upplevelsen av hur privata nätverk står i relation till en professionell 

yrkesutövning. För vissa är separation mellan privat och professionell sfär viktigt, och utbyte 

dememellan förenat med risker, såväl i yrkesutövandet som i privatlivet. För andra överlappar 

sfärerna helt eller delvis, och arbete och privatliv är samma arena, med gemensamma aktörer.  

 

Tema III – gruppering 2: Etablerade nätverk. 

Under denna gruppering är det respondenternas resonemang kring värdet av deras tidigare 

kontakter med konstruerade nätverk som lyfts fram. Med konstruerade nätverk åsyftas här 

sådana strukturer och verktyg som är av uttalad nätverkskaraktär, exempelvis företagsmingel, 

föreläsningar, sociala medier och frukostmöten. Under intervjuerna har respondenterna ofta 

uttryckt tvivel inför att konstruerade nätverksaktiviteter verkligen leder till affärer, men 

samtidigt genomsyras resonemangen av självkritik och en medvetenhet om att dessa 

situationer inte ägnas det fokus som krävs för positivt utfall. 

”Det är väldigt lätt att det bara blir ett självändamål med att man bara ska vara 

med i olika nätverk. Men att man har precis som när man går in i ett kundmöte har 

ett mycket mer resultatfokuserat förhållningssätt.”  

 

Formulerad mening: Nyttan av befintliga och konstruerade nätverk. Nätverksanknutna 

aktiviteter och verktyg beskrivs som effektiva i den meningen att information når ut till 

många mottagare under kontrollerade former. Nackdelar som beskrivs är svårigheter att 

komma till möte och oklarheter i hur målgruppen är representerad.  

 

Tema III – gruppering 3: Vikten av långsiktighet och organisatoriskt ansvar.  
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Här samlas uttalanden som är relaterade till vikten av att nätverk ses som ett långsiktigt arbete 

i en organisation som annars kännetecknas av korta processer och högt tempo. Utöver detta så 

berörs även ansvaret som respondenterna anser att företaget besitter i relation till nätverk. 

"Att få in en ny kund är något fint, oavsett hur lite pengar det är, men att jobba med 

sina befintliga nätverk, jag brukar ofta skämta och säga [kund], det enda jag gör är 

att jag svarar på mail, det är som att beställa pizza, de beställer utbildningar, det är 

inget säljarbete. Jag brukar ofta skämta om det "jag sålde inte, jag fick bara ett 

mail", men det är som att folk inte förstår skämtet, jamen så är det ju, det är ju inte 

försäljning när man bara, när det är en kund man redan har, när man känner 

någon, då är det inte riktig försäljning. Då säger jag, jag skämtar bara, fattar du 

inte att vi fick de här pengarna för att jag hållit kontakten med den här killen på 

olika sätt i tre år. Så generellt sätt så har vi en väg att vandra i att bli mer 

professionella i hur vi jobbar med våra nätverk." 

Det tydliga säljfokus som genomsyrar organisationen bildar paradoxalt nog ett strukturellt 

hinder mot nätverksinriktade säljaktiviteter som effektivt förminskas till något det talas tyst 

om. För att storskaliga och långsiktiga aktiviteter skall kunna genomföras krävs insatser från 

organisationen för att samordna dessa, men kulturen leder istället konsulterna till mer 

individuella strategier, vilka inte tycks främja det långsiktiga nätverksarbetet. 

"Nä alltså, fokus på egendriv kan vara väldigt bra, i grund och botten, absolut. Jag 

har jobbat med väldigt många organisationer som varit helt tvärt om, där alla sitter 

som fågelungar, och bara väntar på att få saker till sig. Och det är inte heller bra. 

Men jag tror att, lite mer, vi har ju egendriv, men vi har också lagkänslan, att 

använda det lite mer, vi sitter i samma båt, hur kan vi göra så att vi blir bättre, inte 

bara så att jag blir bättre, du blir bättre, vi som organisation kan använda 

varandras styrkor. Idag skall alla göra allt, alla ska vara lika bra på allt." 

Formulerad mening: Vikten av att organisationen behandlar nätverk som en långsiktig 

resurs.  

En upplevelse av att nätverksbyggande är en långsiktig process som inte har ett internt stöd 

från ledningen inom organisationen. Behovet av strukturer inom organisationen som 

underlättar arbetet med ett växande nätverk påtalas. Insikter om att det föreligger kulturella 

hinder för hur kontakter hanteras av organisationen kommer fram. 

 

Tema IV – gruppering 1: Tillit och dess betydelse för samarbete 

Respondenterna resonerar kring hur tillit mellan aktörer påverkar deras yrkesutövning både 

när det gäller försäljning men även vid leveranstillfället. Detta relaterar även till 

informationsspridning, att det finns en potential i varje möte där organisationen gjort intryck.  

"Men, jag vet inte dom här är ju också språkrör. Som [deltagare] sa, hans storebror 

är butikschef på en annan butik här i Stockholm, han sa, ”min storebror har sagt att 

det här är bra” Och han litar ju mer till hans storebror, än han har gjort någonsin 

på nån chef. Och att [deltagare] var också en av dom som gick härifrån och var 
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mest positiv. Det var bra. Och det är jätteviktigt, så är det alltid, dom har ju nätverk 

allihopa som dom sprider det i, så dom är kunder allihopa, på olika sätt." 

En potential som dock anses vara outnyttjad, då endast marginella ansträngningar görs för 

att fånga upp eventuella resultat:    

“Därför att vi inte är på plats på längre sikt tror jag. Där handlar det om relationer 

och förtroende. Det är ju det som de här nätverken genererar. ” 

 

Formulerad mening: Tillitens betydelse för relationer mellan aktörer. En upplevelse av att 

tillit är en viktig faktor i de utåtriktade kontakter organisationen har såväl som att tilliten är 

viktig för konsulternas vilja att involvera etablerade kontakter i sitt arbete. 

Slutsatser och diskussion 

Genom undersökningens resultat har författarna som ambition att besvara de frågeställningar 

som ligger till grund för hela uppsatsarbetet. De formulerade meningar som kristalliserats ut 

under resultatredovisningen och analysen grupperas efter vilken delfrågeställning de till störst 

del förklarar, samt motiveras utifrån de teoretiska ansatser som ligger till grund för uppsatsen. 

Vilken formulerad mening som besvarar respektive frågeställning är ett resultat av 

författarnas diskussion, och inget utesluter att en formulerad mening är av betydelse för flera 

frågeställningar. Av hänsyn till såväl läsbarhet som uppsatsens omfattning har varje 

formulerad mening endast använts till att besvara den frågeställning där den bedömts tillföra 

mest. 

Hur viktigt upplever aktörerna att nätverk är för 

deras prestation inom organisationen? 

Vikten av kontakter som ingång till en ny kund 

Konsulterna upplever att nätverk (utifrån subjektiva definitioner) är av stor vikt för deras 

möjlighet till att boka möte och nå affär. Det är lättare att nå fram till ett möte om de har en 

kanal in i organisationen och det finns en aktör på plats som kan underlätta 

informationsspridning. Konsulternas upplevelse stämmer alltså väl överens med forskning 

kring spridningsprocesser (Rogers, 1983). En utgångspunkt för uppsatsen är att 
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kunskapsorganisationen är av nod-karaktär i flödesrummet, organisationen kontrollerar inte 

informationsflöden i samhället, men kan sända och ta emot information. Utan spridning av 

denna information är kunskapsföretagets möjlighet att växa begränsat då expansion förutsätter 

en förmåga att nå ut med information till fler aktörer, samt att omvandla information till en 

efterfrågad tjänst (Castells, 2000; Sveiby, 2001). 

Konsulterna menar vidare att om en etablerad kanal till den potentiella kunden existerar så är 

säljprocessen mindre betungande. Sannolikheten är högre att nå större framgång vid lägre 

arbetsinsats jämfört med konventionell telefonförsäljning. Dessa kontakter kan vara av både 

personlig och professionell karaktär, men det bör understrykas att de konsulter som uppger att 

de separerar sitt personliga nätverk från arbetet också är de som upplever störst problem med 

att skapa nya kunder. Forskningen kring betydelsen av nätverkskontakter tyder på att det finns 

flera faktorer som påverkar spridning och nyttan av nätverk och som är tillämpbara för en 

kunskapsorganisation. Maximering och kontroll av flödet av information om företagets 

tjänster utgör en aspekt. Återkoppling och utvärdering av organisationens avtryck på 

omvärlden utgör en annan (Granovetter, 1985; Granovetter, 2005; Wasserman & 

Galaskiewicz, 1994). 

 

Vikten av att finna potentialer under nykundsbearbetningen 

Konsulterna i organisationen upplever säljprocessen som kortsiktig. För vissa konsulter är 

detta något positivt, då högt tempo och snabba avslut varit faktorer som tagit företaget till 

dess nuvarande position, andra konsulter ser strukturella problem som denna kultur medför. 

Medarbetarens värde för organisationen mäts inte alltid i framgångsrik leverans och 

värdefulla avslut, utan ibland på mötestäthet och antal kalla samtal. Kunskapsföretaget lever 

på dess möjlighet att nå ut med sitt budskap, och denna insikt finns inom organisationen 

(Sveiby, 2001). Samtidigt finns en upplevelse av att endast en kanal premieras, den riktade 

försäljningen genom kalla samtal, och när den inte bär frukt uppmuntras sällan möjligheten att 

bygga en långsiktig relation genom den etablerade kontakten. Här finns en komplex 

problemställning mellan organisationens behov av att kontrollera att konsulterna ”jobbar” 

(ringer kalla samtal) och en möjlig positiv effekt av att ”umgås” (att upprätthålla befintliga 

eller följa upp etablerade kontakter).  Nätverksforskningen stöder synsättet att odla det sociala 

nätverket (Granovetter, 1985; Wasserman & Galaskiewicz, 1994), medan traditionen inom 

organisationen stöder vidmakthållandet av kalla samtal. 
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Vikten av att upprätthålla kontakten 

Även om många konsulter talar om vikten av att upprätthålla kontakten med potentiella 

kunder saknas enhetliga strategier för hur detta sker, samt strukturer för att bygga ett nätverk 

med syfte att underlätta prestationen för de enskilda medarbetarna. Att ett längre 

tidsperspektiv saknas kan medföra att långsiktiga processer och aktiviteter i syfte att skapa 

tillit och legitimitet uteblir (Jepperson, 1991; DiMaggio & Powell, 1991). Dessa kräver 

organisering och delaktighet från hela gruppen, vilket är något som i viss mån negligeras, och 

möjligheten att skapa framtida kunder av intresserade nätverkskontakter försvinner. 

Konsulterna relaterar ofta till nätverk som statiska, med ingångspersonerna som dess enda 

representanter, medan en utveckling av nätverkstänkandet snarare kanske ska tänka på den 

infrastruktur som förvandlar information till den valuta med vilket ett framgångsrikt 

kunskapsföretag handlar. Rogers (1983) liknar nätverket vid ett blodomlopp genom vilket 

informationen flödar, och denna parabel kan med fördel användas för att illustrera hur en 

organisation är beroende av kommunikation med omvärlden. 

Hur relaterar aktörerna till sitt nätverk sett 

utifrån deras arbetsprestation? 

Nyttan av befintliga och konstruerade nätverk 

Ett av organisationens mest effektiva sätt att nå nya affärer eller komma i kontakt med nya 

kunder är genom dess befintliga nätverk (Rogers, 1983). I empirin återspeglas detta av den 

bland konsulter spridda uppfattningen att nya kunder till stor del uppkommer genom 

befintliga kontakter vars position förändrats. Arbetsinsatsen handlar i dessa fall om att hålla 

sig uppdaterad om strukturella förändringar i nätverket, personer som byter position eller 

arbetsgivare, snarare än att informera om företagets tjänster så som diskuteras av bland annat 

Granovetter (1985) samt Wasserman & Galaskiewicz (1994). Konstruerade nätverk upplevs 

som svåra att bearbeta och effektiva strategier för hur dessa hanteras saknas. Mot bakgrund av 

Granovetters (1985) resonemang kring sociala och ekonomiska incitament för samarbete 

tydliggörs skillnaden i tillit i relationen till befintliga och konstruerade kontakter. Den 

befintliga kontakten har genom ett tidigare samarbete redan åtnjutit en viss grad av tillit för 

organisationen och dess tjänster och har därmed inte samma behov av information för att nå 

erforderlig tillit. Den konstruerade nätverkskontakten vilar på helt andra förutsättningar för 

gemenskap, men upplevs av flera respondenter som en intressantare väg till samarbete än 
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genom den helt oetablerade relation som det kalla samtalet utgör. Där varje ny kontakt inte 

har någon tidigare erfarenhet av organisationens verksamhet eller de personer som verkar 

inom densamme.  

Vikten av att organisationen behandlar nätverk som en långsiktig 

resurs. 

Frånvaron av strategier för långsiktigt relationsarbete återkommer som ett problem i många 

respondenters resonemang. Arbetet med att bygga relationer och nya nätverkskontakter 

uppfattas som illegitimt, dels då gemensamma riktlinjer saknas, dels då resultaten är 

svårmätbara och ligger långt fram i tiden. De i ledande befattning inom organisationen 

underminerar långsiktigt arbete och avskriver det som slöseri på resurser då avkastningen av 

det nätverksbyggande, och strategiska, arbete som detta innebär tar tid ifrån deras 

traditionsenliga arbete att nå affärer; kalla samtal. 

Upplevelsen att organisationens arbetssätt inte har utrymme för optimalt utnyttjande av 

nätverket har under intervjuerna ofta resulterat i en insikt om att medveten fokus på korta 

tidsperspektiv ligger i vägen. Relationerna som utgör nätverket skapas sällan med kortsiktiga 

ekonomiska förespeglingar, tvärtom, potential att göra affärer uppstår när relationen byggs på 

förtroende och tillit, vilket förutsätter en uppbyggnadsfas fylld med andra typer av aktiviteter 

där inte det huvudsakliga syftet är att nå affär just här just nu (Granovetter 1985; Wasserman 

& Galaskiewicz, 1994).  

 

På vilket sätt relaterar aktörerna till det privata 

nätverket kontra det professionella nätverket? 

Upplevelsen av hur privata nätverk står i relation till en 

professionell yrkesutövning 

I uppsatsen märks en skillnad mellan olika respondenters uttalanden. Vissa upplevde det 

självklart att integrera sitt privata nätverk i sin professionella yrkesutövning och andra ville ha 

klara skillnader mellan dessa. En gemensam nämnare för de som inte ville sätta det privata 

nätverket i kontakt med sin yrkesutövning var en uttalad försiktighet att låta arbete och fritid 

blandas då de såg negativa konsekvenser av detta. Dessa negativa konsekvenser ansågs vida 

överstiga de positiva effekter som det kan innebära att låta det privata och professionella 
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nätverket bli ett och samma. Bland aktörer som inte såg dessa problem uttrycktes en 

uppfattning om positiv avkastning i form av lättare vägar in hos kund, såväl som en möjlighet 

att sprida budskapet om organisationen även i vänkretsen. Med andra ord motiverades en 

sammankoppling med att det kan komma att ge oväntad avkastning med liten arbetsinsats 

genom användadet av nätverket som en väg in i kundernas organisation (Sveiby, 2001).   

Tillitens betydelse för relationer mellan aktörer 

Vissa respondenter uttryckte att flera av anledningarna till att välja bort överföring av vänner 

(eller vänners vänner) från det privata nätverket till det professionella och istället relatera till 

aktörerna som kunder var relaterade till tillit. Dels upplevs en risk med att låta organisationen 

verka bland vänner, och därmed eventuellt inte infria förväntningar, med konsekvens att 

tilliten i det personliga nätverket minskar. Dessutom upplevs risker med att professionella 

kontakter skadar en skyddad privat sfär om de kommer för nära. Upplevelsen av dessa risker 

sammantagna utgör hinder för sammanblandning, då det professionella handlingsutrymmet 

begränsas om handlingar kan ge privata konsekvenser, samtidigt som det krävs maximalt 

förtroende för organisationen för att släppa den nära inpå vänkretsen. 

Bland andra respondenter tycks denna inställning saknas, vilket möjliggör en starkare 

identifikation med organisationen (Granovetter, 1973, 2005; Rogers, 1983; Wasserman & 

Galaskiewicz, 1994). En starkare identifikation från konsulternas sida kan innebära att 

konsulterna i högre utsträckning väljer att det privata nätverket kommer in i det professionella 

– något som ger avkastning i form utav att kunskapsföretaget gynnas med en större kundbas 

och möjlighet att komma till avslut i en affär med mindre spenderade resurser. Konsulternas 

privata nätverk finns redan på plats och kräver liten eller ingen tid från företagsspecifika 

aktiviteter. En annan aspekt är att det professionella nätverket kan uppleva brist på tillit 

genom att konsulterna utestänger dessa aktörer från att ingå i det privata nätverket.  
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Avslutande reflektion 

En viktig faktor i informationssamhället är hur, och varför information sprids mellan och 

anammas av aktörer. Att försöka förstå informationssamhället utan kunskap om hur 

informationen sprids är som att försöka förstå en människas blodomlopp utan kunskap om 

artärer, vener och kapillärer. Det är genom våra kontakter med andra som vi påverkas att 

anamma nyheter. Information i sig är inte en tillräcklig faktor, det krävs att informationen 

kommer till oss genom en trovärdig kanal; en vän, en person med hög status eller någon 

annan egenskap som tillåter oss att känna tillit för aktören. Informationens inflytande, eller 

makt, kan således öka längre ut i nätverket, även om risken naturligtvis är överhängande att 

informationen förvanskas ju längre från källan den kommer. 

Det liv som konsulterna inom en kunskapsorganisation beskriver tyder på att nätverk och 

informationsspridning påverkar respondenternas yrkesutövning. I många fall har 

resonemanget uppkommit spontant och med egna ord, men överensstämmer ändå slående väl 

med de teoretiska resonemang vi studerat. Det har vidare visat sig finnas en ambivalens till att 

arbeta med nätverk både hos kunskapsorganisationen (som verkar föredra försäljning via kalla 

samtal) som hos konsulterna (som verkar ovilliga att använda privata nätverk i sin 

yrkesutövning).  Denna ambivalens är intressant utifrån att det kan förekomma en negativ 

inställning från det privata nätverket om det upplevs som att konsulten alltid säljer, även i 

sammanhang där det av olika anledningar kan vara ett socialt tabu. Är alla situationer alltid en 

situation i vilken det är okej att prata affärer, jobb och inte minst utifrån att försöka sälja in en 

tjänst. Ibland så kan det vara olämpligt eller olägligt, samtidigt som det premieras 

professionellt om det visar sig att ett sådant förhållningssätt inbringar affärer och därmed 

pengar.  

Vi har fått många insikter med oss från denna studie, framförallt en övertygelse om att 

området är av stark relevans för hur organisationer kan utvecklas. Samtidigt väcks 

nyfikenheten kring hur detta kan genomföras i praktiken, och vi ser ett tydligt utrymme för 

ytterligare forskning på såväl mikro- som makronivå. 

På mikronivå utgör utveckling och utvärdering av processer för nätverkssamhället ett 

gigantiskt fält att utforska. Det förefaller inte troligt att kalla samtal är den effektivaste vägen 

till affär när produkten är immateriell och delvis bygger på tillit, den är populär bara för att 

det finns utarbetade och beprövade processer. För kunskapsorganisationer blir det av vikt att 
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uppfinna nya processer för hantering av nätverk, att lära organisationen att tala med sin 

omgivning, att utvärdera strategier som redan existerar i det sociala landskapet. Områden som 

de organisationer som ser potentialen i nätverkssamhället bör se närmare på. 

På makronivå finns intressanta upptäckter att göra genom att studera samhällets 

informationsflöden. Hur ser spridning av information ut idag? Var tar spridningen av 

informationen stopp? Vad skiljer olika informationsspridande aktörer åt? Områden som länge 

har varit intressanta för företagsekonomiska omvärldsanalytiker, men som till följd av 

vardagslivets migration till det sociala landskapet blivit högst relevanta även för 

samhällsforskningen. 
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