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Sammanfattning 

Uppsatsen ”Who you know becomes what you know” är en nätverksteoretisk 

mixedmetodstudie med syfte att kartlägga enskilda aktörers nätverk samt besvara 

frågeställningarna vilka förutsättningar för informationsspridning och group performance 

som går att härleda ur enskilda aktörers formella- och informella sociala nätverk. 

Studieobjektet för uppsatsen är MTR Stockholm som på uppdrag av Storstockholms 

lokaltrafik driver Stockholms tunnelbana. Organisationen har uppmärksammat att 

verksamhetsomårdet lokalvården klarat sina uppdrag med bravur senaste året efter att vissa 

organisatoriska förändringar har gjorts. Kommunikationsavdelningen tillsammans med 

uppsatsförfattaren kom därigenom fram till att en mikroundersökning av lokalvården vore 

intressant för att eventuellt kunna utveckla andra verksamhetsområden.  

 

Genom ett snöbollsurval har fem respondenter på olika positioner i organisationen inkluderats 

i studien. En verksamhetschef, en områdeschef, en gruppledare samt två lokalvårdare. 

Empirin samlades in genom intervjuer som bestod av en kvalitativ och en kvantitativ del då 

respondenterna via namngenerering uppgav sina nätverk samt besvarade strukturerade- och 

semistruktureradefrågor gällande bland annat innehållet i dessa. Datamaterialet kodades enligt 

teman ur nätverksteoriteori (Granovetter, 1973; Burt, 1992) samt kompletterande tidigare 

forskning. Resultatet gav insikter om skillnader mellan formella och informella nätverk, att 

individer tycks dela formell information till viss del med sina överordnande men att en stor 

del av informationsspridningen sker i de informella nätverken. Dessa nätverk tycks bestå av 

aktörer som delar samma typ av egenskaper och erfarenhet och därmed genererar en typ av 

tillit och tillhörighet. Även vikten av det kommunikativa ledarskapet inom de formella 

nätverken tydliggjordes under analysen av datamaterialet i förhållande till förutsättningar för 

informationsspridning och group performance sett ur den enskilde aktörens nätverks 

perspektiv.  
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Inledning 

Uttrycket ”man blir som man umgås” indikerar ur ett sociologiskt perspektiv att vi som 

individer formas och påverkas av de människor som vi väljer att umgås med. Det förklaras 

utav att våra handlingar härleds, och till viss del förutsetts, utifrån de relationer vi tar del av i 

våra nätverk av kontakter. Sammanhanget förklaras utifrån nätverkets konstellation, vilka 

aktörer det består av, vilka sociala koder dessa verkar inom, vilka de övriga aktörerna i sin tur 

är beblandade med samt den information som därigenom slutligen flödar inom det totala 

nätverket. Informationen som genereras är den information som vi, beskrivet som rationella 

varelser, formar våra val och handlingar utefter (Monge & Contractor, 2003). 

 

Med vår tids globalisering och tekniska utveckling är nätverk som fenomen mer flexibelt än 

tidigare. Vi är medlemmar av fler nätverk både som individ och som organisation. Den 

tekniska utvecklingen har även ändrat sätten att kommunicera och dela information på än för 

bara 20 år sedan när exempelvis internet ännu inte fått sitt genomslag (Monge & Contractor, 

2003:4). Ur teoretisk synpunkt finns det i det sammanhanget visst stöd för nätverkens 

betydelse inom organisationer, att de inneboende nätverken skapar en informations- och 

kommunikationsstruktur som påverkar både mikro- och makrostrukturer såsom 

sammanhållning, mobilitet, effektiv struktur och därmed minskade transaktionskostnader 

(Granovetter 1973:1 378; Monge & Contractor, 2003:151). 

 

I termer av nätverk i förhållande till en organisation kan man tala om externa nätverk – 

relationer och samarbeten som organisationen har med utomstående organisationer samt 

interna nätverk fördelat på både formella samt informella nätverk inom företaget. De formella 

nätverken är de som exempelvis struktureras utifrån en organisationskarta. Krackhardt och 

Hanson (1993) menar däremot att verkligheten sällan ter sig som den officiella versionen av 

organisationen då osynliga nätverk och kommunikationskedjor uppstår i så kallade informella 

nätverk. Något som flera forskare konstaterat men där forskningen till viss del brister är i att 

förklara vilka förutsättningen formella och informella nätverk skapar för organisationens olika 

mål.  
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Studieobjektet, och så tillika uppdragsgivaren, för den här uppsatsen är MTR Stockholm. 

Organisationen beskrivs djupare i nästkommande avsnitt men är en stor samt geografiskt 

spridd organisation och med det följer vissa utmaningar beträffande internkommunikation- 

och informationsspridning. Hur går man tillväga för att förmedla information till nästan 2800 

medarbetare fördelade inom olika yrkeskategorier och med arbetsplatser spridda över hela 

Storstockholm? Organisationens kommunikationsavdelning har tidigare sökt lösningar i 

strukturella faktorer genom kartläggning av vilka informationskanaler som används samt hur 

decentraliseringen ser ut. I utredningen har man uppmärksammat ett verksamhetsområde - 

lokalvården som med marginal presterar bäst och där en skarp förbättring skett under det 

senaste året. MTR Stockholm önskar därigenom en mikroundersökning för att belysa varför 

man lyckats bättre inom just lokalvården med prestation - i termer av group performance och 

kommunikation.  

 

Genom att härleda förutsättningar för informationsspridning samt group performance med 

både kvalitativa och kvantitativa nätverksverktyg är förhoppningen att företaget skall kunna 

applicera det kommande resultatet på utvecklandet av andra verksamhetsområden. Det 

kombinerat med stöd utifrån tidigare forskning samt teorier om styrkan i svaga länkar 

(Granovetter, 1973) och strukturella hål (Burt, 1992).  

Syfte och frågeställningar 

Den här uppsatsen syftar till att med hjälp av ett nätverksteoretiskt ramverk kartlägga de 

sociala nätverksstrukturer samt analysera vilka förutsättningar dessa skapar för 

informationsspridning och group performance inom ett specifikt verksamhetsområde, 

lokalvården, i organisationen MTR Stockholm. 

 

Frågeställningar: 

 Förklaras förutsättningarna för group performance av de informella och formella 

nätverksstrukturerna? 

 Kan förutsättningarna för informationsspridning förklaras av enskilda aktörers 

nätverk?  
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Bakgrund organisation 

MTR Stockholm driver sedan fyra år tunnelbanan i Stockholm på uppdrag av SL 

(Storstockholms lokaltrafik), ett uppdrag som sträcker sig över nio år. Tillsammans med TBT 

(Tunnelbanan Teknik), som sköter den tekniska delen i uppdraget från SL, arbetar 

organisationen utefter visionen att leverera världens bästa tunnelbaneresa mätt i bland annat 

punktlighet, trygghet och kundnöjdhet. Den visionen arbetar 2714 anställda utefter inom 

MTR. Dessa anställda är fördelade på verksamhetsområdena:  

 Huvudkontor 

 Station 

 Trafik  

 Fordon (TBT)  

Området station är störst sett till personalfördelningen med 1826 anställda. För att nå visionen 

arbetar man med ständiga förändrings- och förbättringsarbeten  inom organsisationen och i 

den processen är kommunikation ett viktigt fokus och verktyg för MTR både internt och 

externt. Varje dag sker omkring en miljon resor med Stockholms tunnelbana. Alltifrån 

kundservicevärdar till direktrop i högtalarna bildar en informationsstruktur i syfte att 

informera resenärerna om den pågående resan och det aktuella trafikläget. Därav är 

kommunikation en stor del i arbetet att nå visionen av att leverera världens bästa tunnelbana.  

 

För att nå ut internt med information till sina nästan 2800 medarbetare fördelade i olika 

verksamhetsområden och spridda team så använder man sig av informations- och 

kommunikationskanaler bestående av exemplevis utbildningar, möten, telefon, SMS samt 

mailkorrespondens. Via intranätet binder man även samman de olika verksamhetsområdena i 

form av nyheter och reportage om respektive område (MTR & TBTs Hållbarhets redovisning 

2012 – En resa för alla). 
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Figur 1. Organisationskarta för verksamhetsområdet Station – Lokalvård (2013) Källa: MTR  

 

Lokalvården ingår i verksamhetsområdet station och har i huvuduppgift att hålla rent i alla de 

miljöer som resenärerna vistas i. I lokalvården arbetar 280 personer fördelade på områdena 

för röd, blå respektive grön linje samt enheten specialicerad på klottersanering och 

snöhantering.  

Avgränsning 

Med nätverk menas de relationer som finns mellan sociala aktörer inom organisationen, vad 

relationerna därinom består av, vilken typ av information de delar samt de strukturer dessa 

verkar inom. Uppsatsen analyserar mikrostrukturerna av relationella nätverksstrukturer ur ett 

kognitivt perspektiv hos de individer som intervjuats inom verksamhetsområdet station, 

specificerat till lokalvården i organisationen MTR Stockholm. Datamaterialet är därmed 

begränsat till den specifika verksamheten och kan därför inte generaliseras till andra 

organisationer eller verksamhetsområden.  
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Definition av begrepp  

Här följer en definition av vissa begrepp som återkommer och används frekvent under 

uppsatsen. 

 

Egocentriska nätverk: strukturer av relationer mellan ego(den enskilde individen) och alter 

(den andre aktören) mätta utifrån egos perspektiv. En objektiv bild av nätverk 

Formella nätverk: strukturella nätverk där officiell information strömmar 

Gatekeeper: den person som filtrerar och förmedlar information till övriga aktörer inom ett 

nätverk 

Group performance: uppnådda mål presterade av en arbetsgrupp eller team 

Informella nätverk: icke-strukturella nätverk där inofficiell information strömmar 

Kognitiva nätverk: Aktörens mentala bild av hur dennes relationer till alter och hur dessa alter 

inbördes relationer bildar strukturer. En subjektiv bild av nätverk 

Relationer: sociala bindningar som bygger på individers gemensamma normer och 

föreställningar och som innehåller informationsutbyte och kommunikation  

 

Samtliga begrepp beskrivs vidare under avsnitten teori samt tidigare forskning. 

Teori 

Nedan följer en teoretisk översikt utifrån nätverksteorier som berör uppsatsens fokusområden. 

Teorierna anses bidra med ett grundläggande stöd för att vidare kunna utreda enskilda 

aktörers nätverk samt deras eventuella förutsättningar för group performance och 

informationsspridning. Inledningsvis beskrivs en teoretisk definition av nätverk följt av en 

presentation av aktuella teorier, det i syfte att ge stöd åt kommande resonemang utifrån 

tidigare forskning kring uppkomsten av och förutsättningarna för informations- och 

kommunikationsnätverk. 
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Nätverkets uppbyggnad och funktion 

Utifrån ett multiteoretiskt perspektiv definierar Monge och Contractor (2003) ett nätverk som 

ett komplext system bestående av olika komponenter på olika nivåer med det gemensamma 

att bidragande information flödar genom samtliga nivåer. Medlemmarna i nätverket som delar 

informationen benämns som agenter och kan vara hela organisationer, grupper eller individer 

beroende på vilken nivå i nätverket man studerar (Monge & Contractor, 2003:10–13). En 

generell inbäddad beteendekod finns inom nätverket och kan vara antingen formell eller 

informell. Författarna menar att nätverket formas och skapas utefter hur sociala regler och 

koder växer fram och att dessa påverkas av yttre faktorer. Det kommunikativa i nätverket 

består av de meddelanden som strömmar i relationerna mellan de aktuella agenterna.  Ett 

meddelande kan bestå av data, information, kunskap, symboler eller annat som kan överföras 

från en agent till en annan (Monge & Contractor, 2003:3).  

 

Agenterna representeras i bild som noder och relationerna som visar kommunikationen eller 

informationsflödet dessa emellan representeras av linjer. Linjerna kallas även band eller 

länkar. Länkarna är inneboende i relationerna och innehar två typer av egenskaper i form av 

riktning och styrka. Länkarna kan vara riktade – gå från en nod till en annan och således från 

ett ursprung till en destination. De kan även vara icke-riktade och innebär då istället ett typ av 

öppet och delat partnerskap med icke-bestämd riktning. Styrkan visar kvantiteten i relationen 

om länkarna är dikotoma eller om de är värderade. Dikotom indikerar om länken är 

närvarande eller frånvarande och visar att två noder kommunicerar men inte hur de 

kommunicerar. En värderad länk indikerar istället hur kommunikationen ser ut sett till länkens 

frekvens och intensitet och bestäms även utifrån agenten och den kontext som agenten 

befinner sig i, exempelvis omvärld och organisation (Monge & Contractor, 2003:35).  

Granovetter - The Strenght of Weak Ties 

Artikeln The Strenght of Weak Ties (Granovetter, 1973) är en av de mest kända samt flitigast 

refererade artikeln inom nätverksteori. Granovetter (1973) utgår från ett funktionellt 

perspektiv då en av artikelns utgångspunkter är att interaktioner och relationer i små grupper i 

en organisation formar det som bildar makrostrukturerna inom företaget. Han menar att de 

processer som utspelar sig i de mikrostrukturerade grupperna, genom interaktion, skapar 

större strukturer och mönster som sedan i sin tur skapar de mindre grupperna. I artikeln 
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argumenteras det för att om man tittar på vilken typ av interaktion som sker, vilka typ av band 

som existerar i relationerna så kan man finna förklaringar för makrofenomen inom en 

organisation så som spridning, sammanhållning och mobilitet (Granovetter, 1973:1360–

1362). Teorin anses verka som god grund i kartläggandet av nätverken samt för att vidare 

undersöka innehållet och effekterna av det.  

Styrka och sammansättning av sociala aktörers relationer 

Styrkan av banden till en annan person bestäms enligt Granovetter (1973) i kombination av 

den sammanlagda tiden, känslomässiga intensiteten, intimiteten och ömsesidigheten som 

relationen omfattar. Tiden förklaras med den sammanlagda tiden som relationen kräver, och 

ömsesidigheten huruvida beroende aktörerna är av varandras handlingar eller resurser. 

Granovetter (1973) argumenterar för att de svaga banden i relationer mellan personer fungerar 

som en viktig brygga mellan starka band och aktörer och att dessa är de fundamentala i 

studier av nätverksrelationer då det är de som bryggar de övriga banden mellan grupper som 

annars inte skulle interagera. Ett starkt band kan således existera mellan en chef och en 

medarbetare där exempelvis tid och ömsesidighet påverkar styrkan på bandet.  

 

Figur 2. Svaga och starka länkar. Källa: Granovetter (1973:1 363 Fig.1) 

 

Om starka band finns mellan A och B samt mellan A och C så är sannolikheten för att även B 

och C ska utveckla en relation, svaga band, stor. Men om det däremot är svaga band mellan A 

och B samt A och C så är sannolikheten mindre för att B och C kommer utveckla en relation 

eller att de ens interagerar. Exemplen indikerar att bland annat tid och likhet avgör styrkan 

samt huruvida B och C kommer att interagera. I svagare band mellan A och B, och därigenom 

frånvaron av interaktion mellan B och C, så kommer informationsspridning att isoleras mellan 

relationerna - information som aktörerna då får svårt att ta del av på annan väg. Svaga länkar 

är således fundamentala för spridningen av information till en större grupp, mer betydelsefulla 

än vad enbart starka sådana är (Granovetter, 1973:1 366).  
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Ledarens roll i nätverk  

Granovetter (1973) redogör även för tidigare forskning där resultat visat att man som person 

tenderar att misstro masskommunikation om den inte förmedlas via eller i samverkan med en 

relation av starka band. I sammanhanget nämns tillit som en avgörande faktor. Om en grupp 

exempelvis inte har tillit för den aktuella ledaren eller om denne är för distanserad rent 

faktiskt så uppfattas inte informationen eller budskapet som trovärdigt. Ett sätt att överbygga 

detta i en större organisation, skapa sammanhållning och därigenom trovärdighet, är att ha 

mellanchefer som medlare av informationen och budskapen. Och på så sätt skapa länkar 

mellan organisationens mikro- och makrostrukturer (Granovetter, 1973:1 374).  

 

Det teoretiska bidraget ur The Strenght of Weak Ties som helhet anses därmed fundamentalt 

för förståelsen av nätverksteorins innebörd för organisationsstrukturer, olika typer av 

relationer, betydelsen av nätverk samt den typ av information som flödar aktörerna emellan.  

Strukturella hål  

Burt (1992) utvecklar Granovetters (1973) resonemang om svaga länkar men går något 

djupare och menar att det orsakande fenomenet i sammanhanget beror på strukturella hål. 

Strukturella hål definieras som frånvaron av länkar mellan två aktörer väsentliga för varandra 

och att man som medlare i dessa hål, mellan aktörerna, gynnas av de svaga länkar på liknande 

sätt som beskrivs av Granovetter (1973). Burts resonemang anses kunna tillämpas på 

strukturella hål inom en organisation som eventuellt kan te sig mellan den officiella 

organisationskartan samt den inofficiella, och som på så vis kan komma att påverka 

förutsättningar för informationsspridning och group performance. Nedan följer en mer 

ingående beskrivning av vad Burt (1992) menar med strukturella hål.  

 

Figuren nedan visar en förenklingen av att du har två starka band till D och C i ditt egna 

nätverk samt att du har två svagare band till A och B fördelade i andra kluster. Utifrån den 

modellen menar Burt (1992) att det finns tre typer av strukturella hål, de kring A och alla i ens 

egna kluster av kontakter såsom mellan A och C, de strukturella hål mellan B och alla i ens 

egna kluster samt de mellan A och B. I modellen har you flest strukturella hål och får därmed 

tillgång till mest information sett till överbryggningen mellan aktörerna och densiteten av 

flödena. Utan aktören namngiven som you så skulle således inte informationen mellan de 
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olika klustren förmedlas till C, D respektive A och B. You får därigenom rollen som 

gatekeeper (Burt, 1992:72–74).  

 

Figur 3. Strukturella hål. Källa: Burt (1992:73 fig. 2.6) 

 

Burts teoretiska bidrag anses därmed centralt som stöd för uppsatsens kommande 

kartläggning av de enskilda aktörernas kognitiva nätverk i kontrast till den officiella 

organisationskartan samt dess innebörd för organisationens group performance och 

informationsspridning. 

Tidigare forskning 

I kommande avsnitt presenteras tidigare forskning kopplat till uppsatsens syfte och 

frågeställningar som berör relevanta kompletterande delar till teorier inom nätverksteori och 

kommunikation. Tidigare forskning presenteras sammanslaget utifrån aktuella teman som 

berör uppkomsten av nätverk samt kommunikation, dess förutsättningar och innehåll utifrån 

både mikro- och makrofaktorer.  

Organisationsstrukturer 

Monge och Contractor (2003) samt Borgatti et al. (2002)  menar att formella 

organisationsstrukturer kan tappa viktiga delar av kommunikation då det i refererad forskning 

uppmärksammats att medarbetare inte nödvändigtvis följer den faktiska 

kommunikationsstrukturen systematiserad i organisationsschemats struktur och 
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rollbeskrivning. Istället har man funnit att medarbetare i stor utsträckning tenderar att 

diskutera idéer och åsikter gällande sitt arbete med kollegor som man funnit sig trygg med 

samt som man även väljer att diskutera personliga problem med. Fenomenet förklaras av 

författarna, ur ett sociologiskt perspektiv, bland annat utifrån en eventuell social distans 

mellan de formella och informella sociala roller som vi har (Monge & Contractor, 2003:8; 

Borgatti et al., 2002:27). 

 

Nätverk i organisation – betydelse och påverkan 

Heracleous (2009) utgår från Granovetters teori (1973) och menar att interna nätverk i en 

organisation underbyggs av ett ömsesidigt beroende och hållbarhet. Författaren framhäver 

även att olika relationer och band inom en organisation kan se olika ut på olika nivåer. 

Resonemanget fortsätter med att olikheterna kan medföra varierande förutsättningar för 

prestationen beroende på vilken nivå som studeras i en organisation. Heracleus (2009) menar 

även att interna nätverk är betydelsefulla för en organisation att känna till av olika 

anledningar. Bland annat är det en grundsten i konkurrenskraftiga fördelar, en förutsättning 

för att underlätta förändringar, ett sätt att öka flexibilitet samt effektivitet och därigenom även 

generera högre prestation i sin helhet. Argumentationen motiveras utifrån utgångspunkten att 

informella nätverk underlättar spridningen av information och därigenom bidrar till att skapa 

företagsspecifika resurser bortom organisationens faktiska former och strukturer (Heracleus, 

2009:180). 

 

Nätverken beskrivs som socialt inbäddade där ömsesidiga band inom organisationen bidrar till 

tillit, sprider information och resurser på ett sätt som för organisationen minskar risken av 

asymmetrisk information, och därigenom även minskar transaktionskostnaderna för företaget 

(Monge & Contractor, 2003:151). Nätverken kan såväl generera kreativitet som att begränsa 

kreativitet beroende på typen av band, dess form och omfattning (Krackhardt & Hanson, 

1993:104–109). Heracleus (2009) hävdar även att det ur strategiskt perspektiv är av vikt att 

som ledare känna till det nätverk man är verksam inom för att kunna effektivisera styrning 

och ledarskap (Heracleus, 2009:184). 



 

 11 

Team, kommunikation och nätverk 

I tidigare forskning av bland andra Borgatti et al. (2009) beskrivs team som en organiserad, 

uppgiftfokuserad och presterande grupp där medlemmarna är beroende av varandra och delar 

gemensamma mål. Inom teamet ses även social och känslomässig tillit som något centralt 

utöver de arbetsrelaterade målen. Gruppens mål behöver inte nödvändigtvis vara förankrade 

högt upp i organisationen utan snarare vara av lokal team-karaktär. I arbetsgruppen beskrivs 

den specifika ledarens uppgift som att föra över väsentliga delar av ledarskapet till gruppens 

medlemmar genom kommunikation. Det kollektiva resultatet mäts sedan utifrån samtliga 

individers insatser och skapar en typ av synergieffekt av den totala insatsen i teamet 

(Kaufmann & Kaufmann, 2010:327; Borgatti et al., 2002:29). 

 

Kommunikation, nätverk och kunskap 

God kommunikation definieras av Kaufmann & Kaufmann (2010) genom förmågan att förstå 

och vidareförmedla information och mening. I en modern organisation med mångfald i 

personalstyrkan samt med flexibla och spridda arbetsplatser, där personalen inte alltid ges 

naturliga tillfällen att träffas och samtala, är god kommunikation en förutsättning för en 

utvecklande och fungerande arbetsplats. Kommunikation är således av särskild vikt idag då 

teknisk utveckling och mer elektronisk kommunikation generar färre tillfällen att identifiera 

och korrigera missförstånd (Kaufmann & Kaufmann, 2010:392; Monge & Contractor, 

2003:4). 

 

Olika typer av kommunikation  

Det är i tidigare forskning konstaterat att vilken typ av kommunikation vi använder oss av får 

betydelse för i vilken grad informationen och budskap uppfattas och tas emot. 

Kommunikation kan variera från face to face, telefon, e-post, tystnad, skriftliga meddelanden, 

videosamtal eller manualer. Kaufmann och Kaufmann (2010) menar att det är lättare för 

mottagaren att skilja på vad som är väsentligt och vad som är oväsentligt i information vid 

icke-elektronisk kommunikation. Påståendet grundas i att människan har en kognitiv 

begränsad förmåga i att ta emot, sortera och värdera information och att det finns en typ av 

emotionell tillfredställelse vid direktkontakt så som vid möten face to face. Vid direktkontakt 

överförs även en typ av paralingvistisk kommunikation, en icke verbal signal, i form av bland 
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annat tonläge, tempo och kroppsspråk som hjälper till och förstärker eller kompletterar 

budskapet i informationen och som är av extra vikt vid språkskillnader (Kaufmann & 

Kaufmann, 2010:380). 

 

Kommunikation kan vara i form av antingen formell eller informell karaktär. Formell 

kommunikation utgår från allmänna budskap och kan vara i form av rapporter eller direktiv i 

organisationsschemat och strukturen av denna. Informell kommunikation utgår istället från 

inofficiella budskap och tar form som mer spontan och icke-styrd kommunikation bortom de 

officiella kanalerna och strukturerna (Kaufmann & Kaufmann, 2010:401).  

 

 

Figur 4. Grad av informationsfyllighet. Källa: Kaufmann & Kaufmann (2010:397 fig.3:1) 

Olika typer av nätverk 

Krackhardt och Hanson (1993) hävdar att olika typer av nätverk har olika funktioner och 

innehåll och kan kategoriseras utifrån formella och informella tillitsnätverk samt 

kommunikationsnätverk. Formella nätverk kännetecknas av förmedling av uppgiftsorienterad 

information längs auktoritetsstrukturer från exempelvis chef till underordnad och innehåller 

ofta budskap av planering, förändring eller upprätthållande av arbetsmoral. Informella nätverk 

eller subgrupper kännetecknas av kommunikation bortom de formella kanalerna och 

budskapen i organisationen där människor istället tenderar att samverka med personer de har 

mest kontakt med eller som liknar dem själva sett till exempelvis ålder och ursprung 

(Krackhardt & Hanson, 1993:105).  
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Av Kaufmann och Kaufmann (2010) beskrivs de formella nätverken som organisationens 

skelett och de informella nätverken som organisationens nervsystem. De menar även att det 

inom varje nätverk finns en typ av gatekeeper. En gatekeeper beskrivs som den person som 

filtrerar och förmedlar information till mottagare över gränserna inom exempelvis en 

organisation (Kaufmann & Kaufmann, 2010:406–408). 

 

Tillitsnätverk förmedlar mjukare och känsligare information i relationerna och uppstår bland 

annat i samband med konflikter, maktkamper och kriser i gruppen. Tillitsnätverk kan 

kategoriseras till informella nätverk. Kommunikationsnätverk härrör till den dagliga 

arbetsrelaterade förmedlingen av information där medlemmar kan uttrycka och utbyta 

attityder, preferenser och behov. Kommunikationsnätverk kan kategoriseras till formella 

nätverk (Krackhardt & Hanson, 1993:105). 

Förutsättningar för informationsspridning och 

group performance 

Kaufmann och Kaufmann (2010) menar att nätverk har olika förutsättningar för olika 

ändamål, att centraliserade nätverk genom kommunikationsstrukturen lättast löser enklare 

uppgifter och att decentraliserade nätverk har bättre kommunikativa förutsättningar för att 

lösa svårare arbetsuppgifter.  Det för att huvudpersonen i centraliserade nätverk tenderar att 

förmedla mindre men mer konkret typ av information som syftar till att effektivisera arbetet 

och att medlemmarna av centraliserade nätverk i ett företag inte behöver stor delaktighet i 

exempelvis beslutsfattande sett till typen av arbetsuppgifter. Därigenom hävdar man att 

centraliserade nätverksgrupper tenderar att prestera bättre (Kaufmann & Kaufmann, 2010: 

413). 

 

Resonemanget kan tänkas härleda till Monge och Contractor (2003) som menar att det flödar 

olika typer av kunskap inom olika grupper. Kunskap som är enkel att överföra från person till 

person är i form av böcker, formulär och datorprogram. Inbäddad kunskap så som normer och 

attityder är svårare att transportera mellan aktörer och nivåer i en organisation (Monge & 

Contractor, 2003:33).  
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I tidigare forskning nämns även att en stor del av förutsättningarna för informationsspridning 

och group performance beror på ledaren i gruppen. Att denne har förmåga att lyssna aktivt 

och på så sätt visa att budskapet har gått fram och att denne som förmedlare av information 

har ett lugnt och sakligt tillvägagångssätt i sin kommunikation. I sammanhang av tydlighet 

betonas även vikten av att översätta exempelvis faktatermer till enklare budskap och att 

reglera informationsflödet så att inte mottagaren riskerar att bli under- eller överinformerad 

(Kaufmann & Kaufmann, 2010: 419-420). Monge och Contractor (2003) refererar även till 

tidigare forskning gällande värdet av inträdet av nya personer i ett nätverk, att dessa kan 

komma att bidra med värdefulla resurser, information, erfarenheter och kunskaper som 

nätverket annars inte skulle fått tagit del av i sin självformande struktur (Monge & Contractor, 

2003:96). 

 

I termer av group performance poängterar Krackhardt och Hanson (1993) vikten av att chefer 

och arbetsledare känner till de informella nätverken bland sina medarbetare för att kunna 

uppnå bättre informationsspridning och effektivitet (Krackhardt & Hansson, 1993:105). 

Problematik 

Kommunikations- och informationsproblematik kan bero på den mänskliga faktorn sett till 

selektiv perception, att vi som människor gör tolkningar utifrån våra känslor, erfarenheter, 

motiv och behov. Problemen kan även härröra ifrån informationsmängden och sättet den 

förmedlas inom exempelvis en arbetsplats i stressiga sammanhang där även avsändarens 

trovärdighet, attityd och inställning spelar roll (Kaufmann & Kaufmann, 2010:411). Även 

organisationens formella struktur kan ligga till grund för kommunikationsproblem sett till 

graden samt mängden av information som den förmedlar genom decentralisering, uppdelning 

av beslutsnivåer och antal verksamhetsområden. Kvalitén i en aktörs kontakter menar 

Krackhardt och Hansson (1993) i sammanhanget är mer betydande än kvantiteten av dem 

(Krackhardt & Hansson, 1993:109). 

 

Ett ytterligare bidragande problem kan vara status- och rollfördelning av medlemmarna i en 

arbetsgrupp då yrkesroller med högre status tenderar att ha tillgång till mer informationsflöde 

än motsvarande yrkesgrupper med lägre status (Borgatti et al., 2002:25). 
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Egenskaper och homogena aktörer 

Tidigare forskning av bland andra Rydgren och Edling (2012) har även funnit att personliga 

nätverk tenderar att vara organiserade utifrån ett visst innehåll av preferenser, att aktörer (ego) 

interagerar samt bildar nätverk med andra aktörer (alter) som delar samma typ av egenskaper, 

tid och plats (Edling & Rydgren, 2012:29–30; Marsden, 2002: 115-120). Exempel på sådana 

typer av egenskaper är ålder, ursprung, utbildning, social klass och yrke. En typ av kognitiv 

och känslomässig process tros, genom att aktörer delar samma typ av sociala kategorier och 

egenskaper, minimera risken för konflikt och istället bidra till tillit och förenklad förmedling 

av information inom det aktuella nätverket (Monge & Contractor, 2003:223–224; Borgatti et 

al., 2002:36). Fenomenet benämns av McPherson et al. (2001) som homofiliprincipen 

(McPherson et al., 2001:416). 

Kognitiva nätverk 

I sammanhang av kommunikation och nätverk är som tidigare nämnts den kognitiva faktorn 

betydande. Kommunikation beskrivs som en process där en agent eller sändare överför 

information och budskap till en mottagare och där denne får en viss förståelse av budskapet. 

Informationsöverföringen behöver inte vara effektiv åt båda hållen eftersom meningen kan 

uppfattas olika av sändaren och mottagaren utifrån dennes kognitiva förmåga sett till 

tankeprocessen som sker utifrån respektive individs tidigare erfarenheter, föreställningar, 

värderingar och kunskaper (Krackhardt & Porter, 1985:242–248; Krackhardt, 1987:113; 

Monge & Contractor, 2003:198). 

Metod och data 

Efter att ha presenterat relevant bakgrundsinformation, begrepp, teori samt tidigare forskning 

så diskuteras i detta avsnitt den metod som har valts för att på bästa sätt tillgodose uppsatsens 

tidigare presenterade syfte. Det följt utav en beskrivning av forskningsprocessens arbetsgång 

och genomförande. Avsnittet avslutas med en kortare metoddiskussion samt redogörelse av 

etiska apsekter. 
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Val av metod 

Inledningsvis valdes fokusämnet nätverksteori. Efter viss inläsning på ämnet samt genom en 

parallell kontakt med det aktuella företaget utformades frågeställningarna. Dessa kom 

slutligen att beröra frågor gällande vilka förutsättningar för group performance samt 

informationsspridning som genereras av enskilda aktörers nätverk inom organisationen. Som 

tidigare presenterats valdes detta då ämnet är aktuellt för företaget då förändringsarbete pågår, 

det kommunikativa ledarskapet i organisationen är i ständigt fokus samt för att en 

mikroundersökning av just lokalvården efterfrågades. Frågeställningarna diskuterades 

sedermera med en kontaktperson på företaget i en förstudie för att försäkra att det var aktuellt 

för organisationen, etiskt rimligt samt praktiskt genomförbart (Vetenskapsrådet, 2002). 

Därigenom erhölls mer-förståelse för organisationen, fokusområdet och så till vida studiens 

fortsatta utformning.  

 

Då frågeställningarna bedömdes vara av den karaktären att de lämpligast besvaras utifrån 

respektive individs egen uppfattning, yrkesroll och erfarenheter så ansågs inte enbart en 

kvantitativ metod vara lämplig i datainsamlingen. För att kunna besvara uppsatsens 

frågeställningar ansågs istället viss namngenerering vara aktuell för att kartlägga de 

egocentriska nätverken i kombination med djupare, beskrivande frågor gällande innehållet i 

dessa och eventuella omliggande påverkansfaktorer (Creswell, 2007:73). Därmed blev en 

mixed metod av både kvantitativ- samt kvalitativ metod användbarast i forskningsprocessen.  

 

Kombinationen av kvantitativ och kvalitativ metod i så kallad mixed metod är ett vanligt 

tillvägagångssätt vid nätverksforskning. Metoden används för att genom namngenerering, den 

kvantitativa delen, låta respondenten kvantifiera sitt nätverk för att sedan kunna sammanställa 

och visualisera detta i bild. Den typen av nätverk benämns som egocentriskt nätverk då det 

utgår från respondenten (ego) och hans eller hennes relationer till andra (alter). Den 

kvalitativa delen i mixed metoden, de strukturerade och semistrukturerade frågorna, bidrar till 

kunskapen om de nätverk som genererats (Marsden, 2005:8–13). 

 

För att få empirin både kvalitativt och kvantitativt insamlad på bästa möjliga sätt ansågs 

personliga intervjuer vara bästa tillvägagångssätt för detta. Därigenom gavs även möjlighet 

för respondenterna att ställa frågor vid eventuella oklarheter och därtill även generera rikare 

empiri och data genom möjlighet till observation vid intervjutillfällena.  
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Val av teori 

Efter valet av lämplig metod och fortsatt parallell inläsning på ämnet valdes aktuell teori för 

uppsatsen. Huvudteorierna konkretiserades till att bli Granovetters teori om styrkan i svaga 

länkar (1973) samt Burts teori om strukturella hål (1992) som med kompletterande delar ur 

tidigare forskning ansågs ge god teoretisk grund för fokusämnet och innehållet i de tillhörande 

frågeställningarna som berör organisationen. Genom den processen kom uppsatsen att få en 

deduktiv forskningsansats i förening med det induktiva som empirin ansågs komma att 

generera (Bryman & Bell, 2010). 

Urval 

Urvalet skedde genom ett så kallat snöbollsurval där en tidigare bekantskap agerade 

gatekeeper och förmedlade kontakten till ytterligare en kontaktperson som i sin tur 

förmedlade kontakten med chefen för det aktuella verksamhetsområdet inom organisationen 

och vidare även respondenterna (Bryman & Bell, 2010:126). Slutligen bestod 

respondentgruppen av sammanlagt fem personer på olika positioner inom området station 

specificerat till lokalvården: en överordnad för hela gruppen om cirka 280 personer, en 

områdeschef, en gruppledare samt två övriga medarbetare i tjänsten som lokalvårdare. Genom 

den variationen var syftet att täcka in flera infallsvinklar av forskningsområdet samt att 

kartlägga ett så brett nätverk som möjligt och därigenom utvinna kvalitativ empiri och insyn i 

organisationens strukturer och processer (Creswell, 2007:129). Urvalet av 

verksamhetsområdet som sådant härleds till ett strategiskt urval då det underbygger 

uppsatsens syfte och forskningsområde (Bryman & Bell, 2010).  

 

Nedan följer en kort sammanställning av respondenterna med grundläggande fakta som 

potentiellt kan bidra till en ökad förståelse för läsaren av de kommande resultatsavsnittet. 

Variablerna i tabellen nedan har kategoriserats i syfte att öka anonymiteten för 

respondenterna. 
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Respondenter 

 Ålder Kön Yrke Antal år i 

organisationen 

Nationalitet 

Respondent 1 50-60 M Områdeschef 1-5 Ej svensk  

Respondent 2 30-40 M Verksamhetschef 1-5 Svensk 

Respondent 3 40-50 M Gruppledare 15-20 Ej svensk 

Respondent 4 60-70 M Lokalvårdare 35-40 Ej svensk 

Respondent 5 50-60 M Lokalvårdare 10-15 Ej svensk 

      

 

Tabellen beskriver respondenterna och kan härledas till visualiseringen av respondenternas 

kognitiva nätverk i figur 6. 

 

Utformning av intervjuguide  

Intervjuguiden utformades och relevanta begrepp operationaliserades utifrån stöd i teori samt 

material från företaget såsom organisationskartor samt generell information från 

årsredovisningen. Inför utformningen av intervjuguiden gjordes även en rent informativ 

bakgrundsintervju med en kontaktperson under 30 minuter i syfte att generera insikt i 

organisationens generella förändringsarbete samt uppbyggnad. Efter viss återkoppling till 

teorin så strukturerades frågorna till fyra delar. Inledningsvis kom de att bestå av 

bakgrundsfrågor med avsikt att värma upp respondenten och sedermera metodiskt leda in 

intervjun på temafrågorna. Temafrågor utformades för att till en början kartlägga 

respondentens, egots, relationer eller så kallade alter och således även kunna inbringa 

kvalitativ data gällande innehållet i dessa relationer (Krackhardt & Hansson, 1993:106).  

 

Den kvantitativa delen av intervjuguiden bestod av namngeneratorfrågor. Det i syfte att 

kartlägga de kognitiva nätverken utöver de som organisationskartan systematiserat. 

Följaktligen följde ett avsnitt av frågor med avsikt att inbringa den kvalitativa delen av 

empirin där respondenten frågades strukturerade frågor om respektive namngivet alter följt av 

semistrukturerade frågor (Edling & Rydgren, 2012). Slutligen valdes en avslutande allmän 
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fråga i syfte att binda ihop samtalet och avsluta på ett logiskt sätt (Aspers, 2007). 

Intervjuguiden bifogas i sin helhet i bilaga 1. 

Genomförande 

Innan det faktiska genomförandet gjordes en pilotintervju på en bekant i syfte att testa 

genomförbarheten samt säkerställa kvaliteten på intervjuguiden (Bryman & Bell, 2010:386). 

Efter pilotintervjun och viss återkoppling till teorin korrigerades intervjuguiden något innan 

de aktuella intervjuerna kom att genomföras. Intervjuerna ägde rum i företagets lokaler vid 

två olika tillfällen där vardera intervju varade i genomsnitt 50 minuter. Inledningsvis gavs 

respondenten en kort presentation, introducerades för upplägget samt tillfrågades om samtalet 

fick komma att spelas in. Respondenten erbjöds även anonymitet i den kommande uppsatsen i 

syfte att känna sig så trygg och bekväm som möjligt (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Bakgrundsfrågorna ställdes följt av namngeneratorfrågorna där respondenten tilldelades 

papper och penna och ombads att själv skriva ner namn samt yrkesroll på de fem personerna 

som denna kände sig vara närmast i sitt dagliga arbete samt som denne ansåg sig ha mest 

kontakt och informationsutbyte med. Följaktligen följde de strukturella frågorna gällande alter 

samt egos relation till alter exempelvis innehållet i de kartlagda relationerna samt vad 

länkarna bestod av, vilken typ av information som delas, på vilket sätt samt hur relationerna 

uppfattades. Samma frågor ställdes systematiskt utifrån varje namngiven aktör där svaren 

antecknades kort i en matris. Dessa frågor finnes under del tre i den bifogade intervjuguiden.  

Efter det ställdes de semistrukturerade frågorna där respondenten fick större utrymme att tala 

utifrån sina egna erfarenheter och åsikter.  

 

Under intervjun gjordes kortare minnesanteckningar utifrån relevanta observationer men 

främsta fokus låg på inkännande och delaktighet genom att ställa följdfrågor såsom ”kan du 

berätta mer om?” eller ”varför tror du det är så?”. Efter det att intervjun avslutats fick 

respondenterna en djupare förklaring av syftet med uppsatsen och av vad som hade 

undersökts, det för att inledningsvis inte riskera att påverka respondenterna för mycket i deras 

kommande kartläggning och besvarande. Kort efter intervjuerna transkriberades de inspelade 

samtalen och den kvantitativa delen bearbetades genom en sammanställning av matrisen i 

Excel (Creswell, 2007:135). 
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Hantering av datamaterial 

De samtliga kognitiva nätverken som angivits kartlades och sammanfördes utifrån alter och 

ego (Edling & Rydgren, 2012:27). Detta gjordes i en så kallad sociomatris i Excel för att 

senare exporteras till nätverksprogrammet Pajek där nätverken slutligen kopplades samman 

och visualiserades i bild. De angivna nätverken summerades i matrisen av samtliga angivna 

namn utifrån vem-till-vem-principen där relationen ego till alter samt alter till alter skapade 

den sammantagna visualiseringen av dikotoma eller värderade länkar mellan noderna och dess 

länkars riktning (Marsden, 1990:435–440). 

 

Transkriberingen av samtliga inspelade intervjuer bearbetades utifrån den valda teorin genom 

marginalmetoden där tematiseringar av datamaterialet skedde inledningsvis genom 

markeringar i marginalen. Det transkriberade materialet lästes igenom flera gånger och 

bearbetades succesivt till koder i form av teman utifrån teorin samt likheter och särdrag 

härledda till tidigare forskning (Creswell, 2007:156–157). 

 

Huvudsakligen kom temana att utgå från beskrivning av det allmänna innehållet i 

relationerna, bland annat i form av koder så som densitet, ömsesidighet och effektivitet mellan 

alter och ego. Koderna bestod även av vilken typ av information som delas samt vilka 

kommunikationskanaler som använts. Även kontinuiteten kodades i syfte att kartlägga styrkan 

i länkarna samt respondentens kognitiva uppfattning och relation till sina alter samt 

organisationens och omvärldens omgivande förändringsstruktur. Slutligen blev även 

ledarskap, tillit och motivation initiala koder i datamaterialet. Samtliga koder presenteras i 

resultatsavsnittet sammanslaget i teman beståendes av: informations- och 

kommunikationskanaler, informella och formella nätverk, innehållet i nätverken, samt 

datorisering och nätverkens betydelse. 

Diskussion av metod 

Som nämnts i tidigare avsnitt så är mixed metod ett vanligt tillvägagångssätt att samla in 

nätverksempiri då helheten kräver både kartläggning av nätverken följt av beskrivningen av 

innehållet i dessa. Brister i det kan diskuteras i termer av reliabilitet, validitet samt 

reproducerbarhet sett till valt fokus, undersökt fokus, generella påverkansfaktorer i den valda 
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forskningsdesignen samt huruvida det anses möjligt att replikera studien och då får likvärdigt 

resultat. 

 

Dagsformen kan givetvis ha haft viss påverkan på hur respondenterna har svarat men genom 

att inledningsvis inte ha berättat alltför mycket om studien i kombination med användandet av 

ett icke-akademiskt språk så anses ytterligare påverkansfaktorer ha neutraliserats under 

intervjuernas gång (Bryman & Bell, 2010:306). 

 

Trots att enbart fem personer har intervjuats anses ett visst tvärsnitt av populationen i 

verksamhetsområdet ha uppnåtts då personer på olika yrkespositioner samt med olika 

bakgrund har intervjuats. Sett till den kvantitativa delen av studien har därmed ett så stort som 

möjligt nätverk kunnat kartläggas. Genom den kvalitativa delen av metoden har en viss 

generaliserbarhet och mångfald uppnåtts på mikronivå samtidigt som det kommande resultatet 

inte går att generalisera till större sammanhang. För att uppnå en högre generaliserbarhet av 

resultatet skulle givetvis en större mängd respondenter ha deltagit i studien. I och med ett 

systematiskt upplägg i samtliga intervjuer anses dock reproducerbarheten teoretiskt sett 

sannolik.  

 

Den valda teorin och tidigare forskning har förenat sig väl med studiens upplägg och 

genomförande, vilket förhoppningsvis stärks i kommande avsnitt av resultat, analys samt 

diskussion och slutsats. I slutet av uppsatsen, under avsnittet diskussion, följer en generell 

metoddiskussion efter återstående avsnitt i uppsatsen. 

 

Etiska aspekter 

Genomgående i forskarprocessen har etiska aspekter funnits i åtanke i termer av lämplig 

ingång och djup i empiriinsamling. Främst har de etiska aspekterna fokuserats till 

integreringen med respondenterna utifrån forskarrådets fyra rekommendationer.  

 

Dessa består av informationskravet - att studiens syfte tydligt bör kommuniceras till 

medverkande respondenter, samtyckeskravet - att respondenterna medverkar frivilligt och 

själva samtycker till den grad de bidrar. De resterande två består av konfidentiellkravet - att 

respondenterna erbjuds anonymitet i den officiella uppsatsen och att dess svar därigenom inte 
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går att härleda och slutligen nyttjandekravet som innebär att det bidragande materialet enbart 

nyttjas i det syfte som presenterats (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Parallellt med studiens utformning har dessa rekommendationer diskuterats med både 

handledare, organisationens kontaktperson samt delgivits respondenterna. 

Resultat 

I kommande avsnitt presenteras resultatet från de fem intervjuer som har gjorts utefter de 

huvudtendenser som uppmärksammats under kodningen av datan. Resultatet redovisas i 

teman utifrån det tillvägagångsätt som presenterats i metodavsnittet ovan samt genom en 

sammanslagen visualisering av de kognitiva nätverk som respondenterna var och en angivit 

under intervjuerna.  

 

Temana består av: (i) informations- och kommunikationskanaler, (ii) informella och formella 

nätverk, (iii) innehållet i nätverken, samt (iv) datorisering och nätverkens betydelse. Dessa 

kompletteras med den kvantitativa del av studien som representerar visualiseringen av de 

angivna och kartlagda sociala nätverken. Det i avseende att sammanföra empirin med 

uppsatsens syfte på ett lämpligt och överskådligt sätt.  

Kognitiva nätverk 

Resultatet av respondenternas redovisade kognitiva nätverk visualiseras sammantaget i bilden 

nedan utifrån namngenereringsdelen av intervjuerna.  

 

Fem av noderna representeras av de intervjuade respondenternas så kallade egos där 

respondent ett har märkts ut som R1 och så vidare fram till respondent nummer fem. Som 

repetition från urvalet så är R1 områdeschef, R2 verksamhetschef, R3 gruppledare samt 4 och 

R5 lokalvårdare. Övriga noder är de angivna kontakterna – respondenternas alter. 
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Figur 6. Nätverksillustration Pajek, uppsatsförfattaren är copyrightinnehavaren av figuren 

 

Det sammanslagna nätverket genererade sammanlagt 21 olika noder då vissa egos uppgav 

samma alter vid namngenereringen. Två av noderna ovan representerar angivna 

sammanslagna grupper av personer refererade till under intervjuerna som kollegor eller 

yrkesgrupper beståendes av exempelvis spärrvakter och tågförare
1
. Samtliga respondenter 

angav ett eller flera alter utanför deras direkta arbetslag eller geografiska arbetsområde.  

 

Majoriteten av länkarna var dikotoma då kommunikation-, information- samt resursutbyte 

skedde i båda riktningarna. Värderingen av dessa sett till strukturerna och innehållet i 

relationerna beskrivs i avsnitten nedan. 

Informations- och kommunikationskanaler 

Vid de strukturerade frågorna gällande respektive alter samt egos relation till alter och vilka 

informations- och kommunikationskanaler som används så svarade samtliga respondenter att 

de främst får officiell information från sina överordnade vid personliga möten i form av 

veckomöten. Därutöver uppgav samtliga att de dagligen kontaktar sina överordnade 

personligen när kompletterande information behövs kopplat till sina respektive 

arbetsuppgifter. Samtliga angav att detta oftast görs via telefon eller spontana möten och 

majoriteten angav att de även använder sig av mail eller sms i det syftet.  

                                                 

1 Angivet av samtliga respondenter vid intervjuer gjorda 9 samt 13 december 2013 
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Informella och formella nätverk  

Samtliga respondenter angav att de aktivt söker officiell information via strukturella 

informations- och kommunikationskanaler som organisationen erbjuder, exempelvis via 

intranätet. Majoriteten av respondenterna angav informella nätverk som informationskanaler i 

form av sociala relationer och utbyte med kollegor under exempelvis fikapauser. Två av fem 

respondenter angav även att de har en social relation med en eller flera angivna alter utanför 

arbetet.  

 

”Vi har blivit goda vänner, mycket goda vänner och jag är trebarnspappa och han ska bli pappa 

snart så jag brukar ge honom massa råd och han lyssnar”
2
 

 

Huvudparten av respondenterna angav att de har liknande bakgrund som flertalet av sina 

namngivna alter, att de kom från samma land och talade samma språk eller att de delade 

erfarenheter exempelvis som tidigare flyktingar. En respondent
3
 angav sin närmaste alter som 

en person som han delar samma trosuppfattning som och menade att det bidrar till att de två 

förstår varandra bättre.  

 

De respondenter med gruppansvar angav i större utsträckning alter enligt den formella 

organisationskartans uppbyggnad medan de respondenter som arbetar som lokalvårdare i 

större utsträckning angav sina närmaste alter som kollegor i samlat begrepp spridda på olika 

geografiska platser i organisationen och att man med dessa i större utsträckning delar 

informell information än med sin överordnad. 

 

”Från cheferna är det mesta officiellt och med de andra kan man prata om precis vad som helst. Det 

är mer kaffesnack, det är bra. Båda typerna av information är bra, den officiella är det man måste ha 

för jobbet men rent känslomässigt är det bättre med kaffesnacket”
4
 

Innehållet i nätverken 

Utan att det efterfrågades så refererade samtliga respondenter till olika typer av egenskaper 

och gemensamma upplevelser hos de alter som de ansåg sig ha tätast kontakt med. Vid 

                                                 

2 Respondent 3 under intervju 13 december 2013 

3 Respondent 5 under intervju 13 december 2013 

4 Respondent 4 under intervju 13 december 2013 
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beskrivningar av de formella nätverken angav samtliga att erfarenhet och ledarskap var 

centralt för tilliten i relationen och så tillvida även påverkade dem i deras inställning och 

motivationen till just deras arbetsuppgifter. Majoriteten av respondenterna beskrev 

organisatoriska förändringar som gjorts som något positivt där främst ledarskap sett till 

kommunikation av rollfördelning och nulägesförankring vuxit sig starkare hos arbetsledare 

men främst hos den nyligen tillträdda chefen för lokalvården. 

 

”Han kan leda en grupp, kommunicera och få fram sitt budskap. Han samlar alla lokvalvårdare 

varje kvartal och berättar hur lokalvården ser ut idag, hur det var förr och vad vi ska uppnå och så. 

Och många uppskattar det, att vi har blivit ett vi gör att alla mätningar känns möjliga.”5 

 

Bland övriga medlemmar i både de formella och informella nätverken nämndes egenskaper 

såsom ålder, erfarenhet, personlighetsdrag samt spetskompetens som bidragande faktorer till 

den aktuella relationen med namngivet alter. 

Datorisering samt nätverkens betydelse 

Flertalet respondenter nämnde språket som en brist eller påverkansfaktor i kommunikationen 

stundom. En respondent
6
 sa sig vara fem-språkig och uppfattade sig därigenom som en person 

som kollegor kom till för att reda ut vissa oklarheter. En annan respondent
7
 förklarade att han 

ibland talar med en del kollegor på det gemensamma modersmålet då det känns lättare att få 

fram budskap och förklaringar. Chefen
8
 för lokalvården berättade att organisationen erbjuder 

sina utlandsfödda medarbetare kostnadsfri undervisning i det svenska språket efter arbetstid. 

 

En minoritet
9
 av respondenterna talade om datoriseringen av informationsdelningen med viss 

skepsis. 

 

”Det är en stor skillnad från papper till dator. De tror att alla använder digitala medel men det är 

inte alla som gör det och där finns en brist. Papper behövs fortfarande. Anslagstavla är bra.”
10

 

                                                 

5 Respondent 1 vid intervju 13 december 2013 

6 Respondent 5 vid intervju 13 december 2013 

7 Respondent 1 vid intervju 13 december 2013 

8 Respondent 2 vid intervju 9 december 2013 

9 Respondent 4 samt 5 
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Denna minoritet av respondenterna poängterade även att den informationen som de själva inte 

aktivt uppsöker får de via sina informella nätverk, främst från yngre kollegor tillsynes mer 

tekniskt engagerade. I sammanhanget nämnde majoriteten av respondenterna ökningen av 

informationsträffar och formella möten som något positivt i det förändringsarbete som skett i 

organisationen. 

 

”På så sätt är vi inte långt ifrån varandra även om vi annars är det och man kan fråga saker på en 

gång utan att behöva spekulera och fråga andra”
11

 

 

Flertalet
12

 av respondenterna talade om nätverk och kollegor i termer av att fördela sin 

kunskap och hitta information hos andra och att desto större nätverk man har ju större 

möjlighet har man att få den kunskap och information som man söker. Av dessa nämnde 

samtliga även kollegor som nyckeln till framgång för verksamheten och en grundläggande 

anledning till varför man går till arbetet.  De respondenter som arbetat länge i organisationen 

berättade att de har ett stort kontaktnät på flera nivåer i verksamheten och att de ofta bistår 

med sin erfarenhet till övriga kollegor i olika sammanhang.  

Analys 

Syftet med uppsatsen var att kartlägga de sociala aktörernas kognitiva nätverk med avsikt att 

med hjälp av det delvis besvara frågeställningarna gällande huruvida dessa nätverk skapar 

förutsättningar för group performance samt informationsspridning i verksamheten. Det i 

kombination med, och stöd i, den kvalitativa delen av forskardesignen som helhet. Analysen 

av resultatet presenteras nedan utifrån kopplingar till den valda teorin och tidigare forskning. 

  

                                                                                                                                                         

10 Respondent 4 under intervju 13 december 2013 

11 Respondent 3 under intervju 13 december 2013 

12 Respondent 1, 2 samt 4 
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Resultatet visar att strukturella faktorer, såsom organisatoriska förändringar, tycks ha positiva 

inslag av påverkan för aktörer i deras informella och formella nätverk. Förändringsarbetet i 

form av inträde av nya chefer och arbetsledare i gruppen verkar tillsynes ses som en positiv 

förutsättning för både informationsspridning och group performance, det då flera 

respondenter talat ur positiv bemärkelse om tydligare kommunikation och delgivning av 

nuläge och mål. I kontexten nämns även ledarskapets förändring som något som stärkt 

gruppens tillit och motivation inom det aktuella verksamhetsområdet. Det i linje med bland 

andra Monge och Contractors (2003) resonemang i sammanhanget av ledares betydelse och 

roll för gruppens prestation och kommunikationsdelgivning.  

 

Det verkar dock finnas en viss distans gällande organisationen i stort då flera av 

respondenterna enbart talade om den specifika verksamheten och inte företaget som en 

integrerad enhet. Detta kan kopplas till verksamhetsområdets utformning som ett centralt 

nätverk (Kaufman & Kaufman, 2010). Paradoxalt nog nämnde samtliga respondenter alter 

utanför sitt direkta arbetsområde under namngenereringsprocessen i intervjuerna vilket kan 

tänkas kunna kopplas till att aktörer använder olika typer av kontakter för olika typer av 

behov. Fenomenet kan därmed härledas till styrkan i de svaga länkarna (Granovetter, 1973): 

att respondenterna får del av viss typ av information från andra håll än vad de starka länkarna 

som exempelvis arbetsledare och chefer genererar. På samma sätt tyder det på resonemanget 

av strukturella hål (Burt, 1992) då respondenterna genom att ha alter som är medlemmar i 

andra kluster i organisationen får del av information som annars inte överbryggas naturligt i 

den officiella strukturen. Det visar även på en ömsesidighet mellan grupperna eller klustren då 

de utbyter information och resurser med varandra i en typ av synergi.  

 

I samtliga beskrivningar av respondenternas alter, i både de formella och informella 

nätverken, så poängterades olika typer av personliga egenskaper. I de formella nätverken var 

det främst kommunikativa egenskaper, såsom uppmärksammat och närvarande ledarskap, 

som genererade tillit och på så vis tycktes öka förutsättningar för både group performance och 

ökad grad av informationsspridning. Alter i de informella nätverken benämndes däremot i 

högre utsträckning i termer av tillhörighet och homogena egenskaper med respektive ego. 

Bland annat gemensam religion, språk och upplevelser nämndes som faktorer för ökad tillit, 

ömsesidighet och frekvens länkarna emellan. Homofiliprincipen visade sig därmed tydlig i 

linje med tidigare forskning (Monge & Contractor, 2003; Borgatti et al., 2002; Edling & 

Rydgren, 2012; Marsden, 2002; McPherson et al., 2001). 
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Rent strukturellt tycks även förutsättningarna och således nätverken påverkas i dess 

utformning av organisationens och omvärldens förändringar då teknikens utveckling till viss 

del tycks ha inverkan på innehållet i nätverken, sett till vilket sätt man väljer att kommunicera 

på samt vilka medel som används för att finna sin information (Monge & Contractor, 2003). 

Beroende på vilken yrkesgrupp man tillhör tycks det även finnas en viss divergens mellan hur 

pass tillgänglig informationen är, i form av teknisk tillgänglighet och beroende av de kollegor 

man formellt har omkring sig. Detta kan härledas till Borgatti et al. (2002) och tidigare 

forskning och kan även tänkas påverkas av bland annat förekomsten av ensam- och skiftarbete 

i vissa tjänster. 

Diskussion 

Som presenterats ovan så får huvudteorierna stöd i uppsatsens resultat och analys sett till hur 

de enskilda aktörernas formella och informella nätverk är sammansatta i verksamhetsområdet 

och organisationen i stort. Konkretiserat till svaga länkar (Granovetter, 1973) och strukturella 

hål (Burt, 1992).  

 

Något som blir tydligt, och som även tidigare forskning indikerat, är att management av en 

organisation till viss del kan styra och kontrollera informations- och kommunikationsflödena i 

en verksamhet men att de faktiska nätverken ofta ter sig annorlunda i praktiken (Borgatti et 

al., 2002). Resultatet visar därmed att sociologin alltid tar plats sett till vilka vi som individer 

väljer att kommunicera och dela vår tid med. Dessa val tycks avgöras av andra faktorer än de 

rent strukturella. Den enskilda individen verkar välja sitt nätverk efter främst homogena 

bidragande orsaker (McPherson et al., 2001) i något som förefaller vara en strävan efter 

tillhörighet och tillit i det så kallade sociala rummet som vi verkar inom.  

 

Fenomenet i sig, att de inofficiella nätverken skiljer sig från de officiella, kan även falla sig 

naturligt i en så pass stor organisation som MTR Stockholm. Det kan förklaras samt förstås 

ytterligare av de differentierade verksamhetsområdena och geografiska arbetsområdena i 
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organisationen. Och antagligen även av att arbetsplatsen per automatik i princip är i rörelse 

hela tiden.   

 

I förmedlingen av information, organisatoriska förändringsarbeten och omstruktureringar är 

det av stor vikt att vara medveten om de strukturella hål (Burt, 1992), svaga och starka band 

(Granovetter, 1973) som förutsätter både informationsspridningen och group performance i 

verksamhetsområdena. Det är av vikt då det är dessa informella strukturer som visat sig 

underbygga den officiella strukturen. Att just lokalvården presterat bättre och utvecklats mer 

än andra verksamhetsområden kan eventuellt även diskuteras i termer av typen av arbetet som 

man utför, att man kanske inte i samma grad behöver interagera med sina överordnade 

gällande arbetsuppgifter som exempelvis en ekonomiavdelning behöver vid avstämningar. 

Och att man därigenom kanske omges av svagare band (Granovetter, 1973) i högre 

utsträckning som medarbetare i lokalvården än på andra områden. Det kan även tänkas att 

vissa grupper, i och med arbetsplatsens centraliserade uppbyggnad och funktion, i större grad 

delar formell information man hört på vägen i informella nätverk än jämfört med exempelvis i 

ett kontorslandskap där samtliga har intranät framför sig på respektive dator eller smartphone. 

Vilket således får stöd i Kauffman och Kauffmans (2010) argumentation om centraliserade 

och decentraliserade nätverk (Kaufmann & Kaufmann, 2010: 413). Resonemanget härrör nog 

även till att man, som exempelvis lokalvårdare, oftare arbetar ensam och på ett annat sätt 

förlitar sig på sina kollegor som förmedlare av information än vad andra yrkesgrupper kanske 

gör.  

Fortsatt diskussion & slutsats 

På samma sätt som group performance tycks förutsätta informationsspridning och 

informationsspridning förutsätter group performance så kan förutsättningarna för de båda 

korrelerade fenomenen genom denna uppsats förklaras ur enskilda sociala aktörers informella 

och formella nätverk. Utifrån diskussionen ovan är det möjligt att de informella har större 

påverkan, eller åtminstone lika stor del, som de formella nätverken sett till förekomsten av 

svaga länkar (Granovetter, 1973), vad de består av och det som flödar inom dem. Inom både 

de informella och de formella nätverken tycks beståndsdelarna vara centrala, beståndsdelarna 

sett till vilka aktörer som har kontakt med vilka och varför. Samt hur dessa aktörer och 

gatekeepers (Burt, 1992; Kauffman & Kauffman, 2010) förmedlar och kommunicerar 

informationen. Inom just lokalvården tycks den nyligen tillträdda verksamhetschefen haft en 
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betydande roll som gatekeeper och därmed påverkat förutsättningarna för både 

informationsspridningen och group performance i linje med tidigare forskning utifrån vad 

Monge och Contractor (2003) argumenterar för (Monge & Contractor, 2003:96). 

 

Att verkligheten förefaller som sådan tydliggör att det är av stor vikt för organisationen att 

vara medveten om detta då de båda typerna av nätverk samverkar och fundamentalt påverkar 

organisationen på samtliga nivåer i stort. Man bör även vara medveten om distansen mellan 

verksamhetsområdena, att det som på en huvudkontorsnivå känns självklart trots allt skall 

förmedlas i flera nivåer i organisationen innan det når ”golvet”. Kommunikation och 

organisering bör därför formas utefter den insikten för att på bästa sätt tillgodose och uppnå 

de mål verksamheten har, samt för att kunna integrera verksamheten som en helhet. På 

beslutsfattandenivå bör man även ha både de formella och informella nätverkens innebörd i 

åtanke när man exempelvis formar nya arbetsgrupper för att på bästa sätt tillgodose fenomen 

såsom informationsspridning och group performance. 

 

Sammanfattningsvis tycks Kaufman och Kaufman (2010) benämning av de formella 

nätverken som organisationens skelett och de informella nätverken som organisationens 

nervssystem förefalla som en adekvat metafor av fenomenet nätverk inom organisationer. 

Förutsättningarna som skapas tycks härröra i att who you know becomes what you know 

(Borgatti et al., 2002:25) genom kombinationen av svaga och starka band (Granovetter, 1973) 

samt gatekeepers i strukturella hål (Burt, 1992) vilka sammantaget ökar förutsättningarna för 

informationsspridning och group performance.  

Diskussion av metod 

En eventuell brist i uppsatsen är att det blir svårt att överblicka vardera respondents egna 

nätverk, möjligt är att helhetsbilden hade blivit tydligare om nätverken visualiserats och 

specificerats var för sig, alternativt utefter befattningsnivå i kombination med en 

sammanfattande bild av samtliga nätverk.  

 

Eftersom urvalet skedde delvis genom ett så kallat snöbollsurval förmedlades respondenterna 

av andra personer, vilka dessa kom att bli kan ha att göra med de personerna som förmedlade 

dessa och hur den processen sett ut är föga okänd. Förhoppningen är dock att de aktuella 

respondenterna representerat ett tvärsnitt av arbetsgruppen, men en tanke är att resultatet 

eventuellt skulle ha sett annorlunda ut om exempelvis könsfördelningen varit en annan. 
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I och med namngenereringen av fem personer kan materialet även ha begränsats och till viss 

del även snedvridit resultatet och den analys som har gjorts. Om respondenterna istället 

ombetts att namnge exempelvis tio personer hade resultatet, och såtillvida analysen, kanske 

tett sig annorlunda. På liknande sätt är det svårt att säkerhetsställa att respondenternas faktiska 

nätverk, egocentriska nätverk, verkligen ter sig så som de kognitiva som de angivit 

(Krackhardt & Porter, 1985:242–248; Krackhardt, 1987:113). Genom att avgränsa 

populationen något, till exempelvis enbart chefer, så hade mer kompletta nätverk kunnat 

studeras och bilden hade blivit mer fullständig. Detta var dock inte möjligt inom ramarna för 

denna studie. 

 

Då språkkunskapsskiljaktigheter nämnts av flera respondenter som problem eller 

påverkansfaktor i den dagliga kommunikationen och informationsspridningen så kan även det 

ha varit något som påverkat intervjuerna då endast en av fem respondenter hade svenska som 

modersmål. Detta är dock inte något som uppmärksammats. Men sammanfattningsvis kan 

ändock samtliga nämnda aspekter ha kommit att påverka uppsatsens reliabilitet och validitet 

till viss grad.  

Framtida forskning  

Om uppsatsen haft större utrymme hade det varit av intresse att inte bara studera 

förutsättningarna för group performance och informationsspridning utifrån enskilda aktörers 

nätverk. För framtida forskning skulle det vara intressant att studera ett större antal personliga 

nätverk och länkarna mellan dessa, och hur de i sin tur påverkar specifika organisatoriska 

fenomen.  

 

Det skulle även vara intressant att ingående studera makropåverkan ur ett 

organisationsperspektiv. Hur påverkan för uppkomsten av de formella och informella 

nätverken sker från organisationens sida, genom att studera det strukturella mer djupgående i 

alltifrån rekryteringsprofiler till företagets policys. Det skulle vara intressant då kontexten 

som helhet från både makro- och mikrostrukturer tydligt tycks påverka sammansättningen och 

innehållet i nätverken.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Intervjuguiden syftar till att undersöka nätverksstrukturernas förutsättningar för group 

performance och informationsspridning i verksamhetsområdet genom att kartlägga aktörernas 

relationer och vad dessa relationer underbyggs och består av. 

 

Del I: Bakgrundsfrågor:  

1) Hur gammal är du? 

2) Hur länge har du jobbat på MTR?  

3) Vad har du för bakgrund? Ursprung? 

4) Vad har du för tjänst? Vad har du för arbetsuppgifter i din tjänst som xx? 

5) Arbetade du i organisationen även innan MTR tog över verksamheten? 

 

Del II: Namngenerering 

6) Skriv ner namnen samt yrkesrollen för de fem personer du känner att du arbetar 

närmast med och har mest kontakt med. 

 

Del III: Strukturerade kvalitativa frågor 

7) Hur kontaktar du dessa? Vilka informationskanaler används? 

8) Om vi börjar uppifrån: 

- Hur länge har du känt x? 

- Beskriv din relation till x? 

- Vad delar ni för typ av information? 

- Vilken roll har x för dig? 

- Vad har x för ursprung? 

- Hur gammal är x? 

- Har du någon relation till x även utanför arbetet? 

 

Del IIII: Undersöka nätverk- kvalitativ semistrukturerad del: Här syftar jag till att kunna finna 

djupare, förklarande faktorer till de svar som getts i fråga 5-10 

9) Vem kontaktar du om du vill diskuttera saker som har med ditt arbete/organisationen 

att göra? Finns det någon annan du pratar med om du inte kontaktar din chef? 
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10)  Finns det personer i organisationen utöver den här listan som du träffar eller 

kommunicerar regelbundet med gällande arbetsrelaterade- eller andra frågor? 

11)  Vilken roll har en arbetsledare/gruppledare enligt dig? 

12)  Hur kontaktar din arbetsledare dig i ditt dagliga arbete?  

13)  Brukar kollegor komma till dig med frågor? Är det någon av de personer du nämnt i 

listan? 

14)  Hur och hur ofta kontaktas du själv?  

15)  Hur tycker du informationsspridningen fungerar i MTR? Kan du ge exempel på vad 

som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra? 

Slutligen:  

16)   Vad innebär nätverk och kollegor för dig? 

 


