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Inledning
I dagens föränderliga värld är nätverk viktigt för att individen ska klara av många
arbetsuppgifter utifrån befintlig kompetens och dra nytta av vad andra kan. Nätverkande kan
enligt vissa forskare bli det absolut viktigaste för att ett företag ska växa och överleva i en tuff
affärsvärld (Golembiewski, 2000). Holmquist (2010) beskriver lärande i nätverk.
Lärande i nätverk kan ses som ett uttryck för det moderna och komplexa arbetslivets
kontinuerliga behov av ny kunskap. En kunskap som inte går att slå upp i böcker, som
inte är generell och som inte kan förmedlas av experter (s. 3).
Som Holmquist (2010) beskriver förändras vår värld i en snabb takt och det kommer hela
tiden nya metoder för att lösa problem. I dagens affärsvärld är kunskap och erfarenhet mycket
viktigt för att överleva både som individ och som företag. Att hela tiden utvecklas och lära sig
nya saker innebär ibland att man måste kombinera arbetsuppgifter. Med hjälp av nätverk kan
individen dra nytta av andras erfarenheter och kunskap. Utveckling genom nätverkande
skapar en kunskap som annars lätt kan bli glömd. Arbetare har mycket mer än just utveckling
på det personliga och företagsmässiga planet som ska hinnas med under arbetstiden. Därför är
lärande genom nätverk med affärsfokus intressant att studera.
I min uppsats vill jag undersöka om och hur människor i nätverk upplever lärande och om de
känner att de utvecklas och får ett ökat medarbetarskap på sin arbetsplats genom
nätverkandet. Hermeneutik används för att se hur människor upplever utveckling/lärande och
dess mening. När individer känner sig delaktiga på sin arbetsplats skapar detta en bättre
arbetsmiljö och i förlängningen ett bättre välmående företag (Tengblad, 2006). Nätverk kan
hjälpa organisationer att utvecklas och individen får ett samspel mellan olika organisationer
och får en känsla av delaktighet.

Problemformulering, syfte och frågeställningar
Att organisationer måste utvecklas och lära nya saker för att vara konkurrenskraftiga är viktigt
i en globaliserad och kunskapskrävande värld. Genom nätverkande kan individen utvecklas
med hjälp av andra och dra nytta av deras erfarenheter. Med hjälp av nätverkande kan
individer känna en större delaktighet och företagen kan blomstra och med företagen så även
individen. Vi behöver mer kunskap om nätverkande och individernas upplevelser av dessa.
Nätverken kan förändra vårt sätt att hantera denna enorma mängd kunskap som numera finns
lättillgänglig för människor. Ny och ofta nödvändig kunskap kan vara svår att ta till sig bl a.
för att det är svårt att skilja kunskap från information.
Syftet med studien är att utveckla kunskap om småföretagares upplevelser angående
nätverkande och utveckling. Frågeställningen är: Vilka betydande upplevelser finns hos
småföretagare rörande nätverkande med fokus på utveckling och medarbetarskap?
Begreppsförklaring
För att ringa in området och beskriva det närmare kommer här nedan en förklaring på vissa
begrepp. Medarbetarskap beskriver Bertlett (2011) som de beteenden som utgör den
dynamiska processen av ömsesidiga arbetsrelationer mellan två eller flera anställda baserat på
deras sociala förmåga och kompetens att utföra uppgiften. Medarbetarskapet kan ses utifrån
figur 1 (Hällsten & Tengblad, 2006). Genom modellen ses de olika delarna som är viktiga i ett
medarbetarskap. Som figuren visar bygger de olika delarna på varandra. Medarbetarskap kan
beskrivas på olika sätt och med olika syften. I denna studie och i figur 1 beskrivs ett
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medarbetarskap med fokus på ett bra och fungerande medarbetarskap mellan medarbetare
men även mellan medarbetare och chefer/arbetsgivare.

Figur 1. Medarbetarskap (Tengblad, 2006, s. 15).
De fyra olika kategorierna beskriver vad som ingår i medarbetarskapet och vad som är viktigt
för ett bra medarbetarskap. Att utveckla ett gott medarbetarskap tjänar både medarbetarna och
arbetsgivarna på. Modellen visar på att de olika begreppen hänger samman, bl a. på så sätt att
gemenskap skapar öppenhet och att meningsfullhet skapar ansvarstagande. För att den skulle
stämma bättre enligt min syn och denna studie hade sambandet varit lika stort mellan alla de
olika kategorierna. I figur 1 ser öppenhet och ansvarstagande ut att ha ett starkare samband än
vad öppenhet och engagemang. Jag ser att alla de begrepp som figuren belyser har lika stark
koppling till varandra. Hällsten och Tengblad (2006) beskriver att samarbetet mellan olika
individer är värt att poängtera i medarbetarskapet. Medarbetarskap är ett begrepp som
används i norden men som inte är särskilt spritt vidare i världen (Hällsten & Tengblad, 2006).
Nästa begrepp är nätverkande, en struktur och en relation mellan företag, där relationer
uppstår och utvecklas genom kontinuerliga och interaktiva möten. Nätverkande har varit ett
forskningsområde sedan 1980-talet (Halinen & Törnroos, 2005).
I denna studie är heterogena interorganisationella nätverk bland småföretagare i fokus, där
främst själva nätverkandet är viktigt. Det innebär nätverkande med företag som jobbar inom
olika branscher på olika företag. Det studerade BNI (Business Network International)
nätverkets filosofi är ”givers gain” alltså att den som delar med sig av sina kontakter och sin
erfarenhet gynnas genom att denne får tillbaka mer än den ger. Inom BNI bygger det på att
endast en person inom varje bransch är med i nätverket. Deltagarna eftersträvar långsiktiga
relationer och en personlig utveckling hos individen. Det är viktigt med tillit och förtroende
och med hjälpsamhet inom BNI-nätverket (Misner & Morris, 2005). I denna studie studeras
kopplingen mellan nätverk och ett gott medarbetarkap och hur individerna i nätverket
upplever att deras medarbetarskap förändras eller utvecklas genom att de är med i ett nätverk.

Tidigare forskning
Knight (2002) beskriver att lärande är en nyckelprocess i nätverkande. Knight (2002)
beskriver att det finns skillnader mellan nätverkslärande och interorganisationellt lärande. I
nätverkslärande fokuseras det på att nätverket i sig utvecklas, samtidigt som
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interorganisationellt lärande handlar om lärande mellan organisationer. Vidare beskrivs att det
finns skillnader mellan nätverk som är skapade just för att vara lärande nätverk där just
lärande är i fokus och skillnad till nätverk där andra delar är i fokus. I BNI-nätverken finns ett
affärsrelationsfokus till skillnad från annan tidigare forskning där lärande har varit i fokus. Jag
ser det därför extra intressant att se hur lärande ser ut i ett nätverk med ett annat fokus än
lärande. Knight (2002) beskriver att i ett sjukvårdsnätverk är det viktigast att patienterna får
den bästa vården i svåra situationer och lärande kan bli en biverkan av att de får se hur andra
löser en uppgift och sedan kunna lösa den själva. Lärande kan leda till bra men även dåliga
beteenden som att fuska eller att tjuvar lär sig att dyrka upp lås. Många studier inom nätverk
handlar om att hitta den ideala lärandenätverksmodellen för att effektivisera nätverken i tid
och därigenom lära rätt. Knight (2002) beskriver vidare lärande som en social och situerad
process och att det kan kännetecknas av flexibilitet och anpassningsförmåga, genererad av
hög grad av vertikal, horisontell och rumslig integration genom flera typer av socialt viktiga
relationer. Det är viktigt att nätverket består av organisationer som är ömsesidigt beroende
och som har ett fungerande samarbete för att det ska bli ett bra nätverk som Knight (2002)
benämner "strategiska nätverk". Ur denna syn passar BNI-nätverken väl in i beskrivningen,
där alla är ömsesidigt beroende av varandra, och därmed är Knights (2002) studie intressant
för att se om samma resultat kommer fram även inom ett nätverk där det finns ett
affärsrelationsfokus.
I en annan studie har Tell (2000) undersökt nätverkande mellan fem olika företag. Likheterna
med min undersökning är att det är företag som jobbar inom olika branscher. I Tells (2000)
undersökning går fem organisationer ihop i ett nätverk. Först ansluter cheferna eller ledarna
och sedan deltar de anställda. Samarbetet leder till positiva konsekvenser som att
anställda/medarbetare känner delaktighet. Att tro på nätverkande är något som Tell (2000)
poängterar som viktigt. Nätverken är till för att dela information där det är av stor vikt att alla
hjälps åt och delar med sig av sin kunskap. Genom nätverk kan den tysta kunskapen komma
fram. I Tells (2000) studie framkommer även att det kan vara svårt att komma andra ”in på
livet” eller på deras företag för att genom detta få hjälp med det som är svårt i ens eget
företag, och därmed dela med sig av sådant som är svårt. Det är svårast att ta det första steget
och börja släppa in någon i företaget. Genom nätverket kan lärande bli djupare och bli ett så
kallat dubbelloopslärande där frågan hur och även varför besvaras. Tell (2000) tog fram fyra
ledord för att nätverket skulle fungera: deltagande, samarbete, dialog och tillit. Genom att de
anställda får vara delaktiga i nätverket skapar det ett bättre klimat på arbetsplatsen och den
interna utvecklingen på företagen ökar. Ett företag kan aldrig dra mer nytta av ett externt
nätverk än vad de engagerar sig inom sitt företag och låter de anställda vara delaktiga i olika
processer. Det svåra blev tillslut att kunna dra nytta av alla de goda idéer som kom fram
genom nätverket. I min studie är det från början en mix av både företagsledare men även
säljare från företag som är med i nätverket vilket blir en intressant skillnad från Tells (2000)
studie där från början endast chefer var med.
I en tredje studie tar Holmquist (2010) upp problemet med att överföra den kunskap som
individen lär sig i ett nätverk till organisationen, precis det som Tells (2000) studie även kom
fram till. Nätverken är viktiga för chefer, för att utveckla sitt arbete och för att få känna en
gemenskap i en annars utsatt position. Nätverket är till för reflektion och att utbyta
erfarenheter. Nätverket kan skapa ett ökat självförtroende och det kan skapa förändringar och
inspiration. Ett nätverk kan lätt leda en ökad kunskap för den individen som får möjlighet att
delta utan att de övriga i organisationen får del av de nya insikterna. Det är ibland svårt att
föra kunskapen vidare, men även att hitta ett praktiskt användningsområde för den. Nätverken
beskrevs som flexibla, öppna och jämlika. Holmquist (2010) talar om reflektionen som en
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viktig del i nätverkandet. I nätverken tar deltagarna tillvara på varandras kompetenser. Dialog
inom nätverk är viktigt. Holmquist beskriver att deltagarna genom nätverket har fått ett ökat
självförtroende, fått nya idéer och nätverket kunde ge energi till en ledare i en annars ensam
och utsatt position. Genom nätverket kunde ledarna känna att de fick ett bollplank. Holmquist
kom fram till att kontinuitet och grupp storlek var de viktigaste. Det var även viktigt att
deltagarna kom från skilda verksamheter och hade liknande positioner. Det är viktigt med en
deltagarstyrning men också att det finns en bestämd ledare i gruppen (processledare).
Holmquist (2010) beskrev vidare att grupperna skulle vara mellan 5-10 personer och ses minst
1 gång per månad. Det är viktigt med en god strategi inom nätverket och även att det finns tid
både för själva mötet men ännu viktigare för att följa upp och kunna dra nytta av det som
framkommit på mötet för att kunna göra organisatoriska förändringar. Detta kan kopplas till
BNI-nätverket som ska undersökas i denna studie. I BNI-nätverket ses deltagarna en gång
varje vecka i det ena teamet och två gånger varje månad i det andra. Det är en strikt agenda
som följs på mötena vilket enligt Holmquist skulle ge resultat. Dock är det intressanta att se
om lärande beskrivs på samma sätt som i den tidigare forskningen eftersom stor del av den
tidigare forskningen bygger på nätverk med lärande i fokus och i BNI-nätverken är detta en
bieffekt eftersom det är ett affärsnätverk i första hand för att ge varandra affärer. Holmquist
(2010) poängterar även vikten av att deltagarna har samma position vilket även det är en
skillnad från min studie där individer från olika positioner träffas. Det finns alltså stora
likheter i Holmquist studie och denna då båda poängerar vikten av att det är individer från
skilda verksamheter som träffas och att träffarna är kontinuerliga.
Med hjälp av den tidigare forskning som jag här tagit upp kan vi se att det finns forskning
inom angränsande områden som hjälper oss att ringa in området som tas upp i denna studie.
Genom den tidigare forskningen ser vi att det saknas och behövs mer kunskap om
småföretagares upplevelser av heterogena nätverk, för att kunna använda detta som en metod
för att företag ska kunna växa och utvecklas i en tuff affärsvärld. Det saknas kunskap om
nätverkandets betydelse i nätverk med andra fokus än lärande som gör nytta på flera plan och
kan leda till ett ökat lärande. I dagens pressade affärsvärld är det svårt för företag att avsätta
tid för utveckling och då kan nätverket ”slå två flugor i en smäll” och kan hjälpa företagen att
se möjligheterna och våga ta steget att satsa på nätverkande som arbetsredskap.

Teoribeskrivning
Med hjälp av teorier kan materialet beskrivas på ett strukturerat sätt för att få en bättre
överblick och tolka det på ett sätt så att resultatet får en mening i förhållande till syftet och
frågeställningen. Illeris (2007) tar upp lärande som tre dimensioner och det går att se som två
dubbelriktade pilar där den ena handlar om tillägnelse och den andra om samspel. Samspelet
är mellan individen och dess omgivning. Tillägnelsen delas upp i drivkraften och i innehållet
(se figur 2). Samspelet kan vi se med hjälp av medarbetarskapet. Samspelet här kan ses som
ett engagemang, ett ansvarstagande, ett samarbete och en gemenskap mellan individ och
omvärld. Ett bra medarbetarskap är ett samspel mellan olika individer som leder till en bättre
tillvaro för de deltagande. Modellen som Illeris (2007) skapat snävas här in från
lärandedimensioner överlag till att se ett lärande i organisationer när begreppet
medarbetarskap blir i centrum istället för samspel eller som en del i samspelsbegreppet.
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Figur 2. Lärande dimensioner i organisation (Fritt från Illeris, 2007, s. 122).
Modellen visar hur individen behöver ett innehåll och i denna studie blir innehållet det som
individerna delar med sig från sina egna erfarenheter och deras utveckling, vilket i sin tur
även skapar en drivkraft att andra vill utvecklas och lära av varandra och ta tillvara både på de
saker som andra upplevt att de har gjort bra och mindre bra. Drivkraften skapas i ett samspel
med andra och de olika delarna bygger på varandra. Det behövs alla de tre delarna innehåll,
drivkraft och samspel för att det ska se ett lärande genom nätverket, likadant som i allt annat
lärande. Den nedre delen av figuren visar att situationen spelar en stor roll och allt lärande
sker i en kontext och gruppens sociala struktur, samhällets struktur och situation påverkar
lärande.
Illeris (2007) tar upp flera viktiga delar än de som är med i modellen, som deltagande. Det är
viktigt att det finns ett deltagande hos individerna för att få ett lärande. Där Illeris (2007)
poängterar att desto mer aktiv en individ är, desto mer lär sig denna genom ett samspel. Det
spelar även roll för hur den lärande kommer att minnas detta. Genom att vara engagerad och
aktiv kommer lärande att vara mer bestående och det som har erfarits kommer att kunna
användas på ett mer effektivt sätt och i fler relevanta sammanhang.

Metod
Ansats
Ansatsen lägger grunden för hur vi ser på världen och på vårt problem. Utifrån ansatsen kan
vi lättare tolka och förklara det vi undersöker (Cohen, Manion & Morrison, 2011). Vi gör ett
val av vilka redskap som kommer användas i just vår studie. Jag använder en hermeneutisk
ansats, eftersom jag vill förstå helheten som den framstår av flera olika delar. I en
hermeneutisk studie är det respondenternas upplevelse som är viktigast och upplevelsen
studerar man ofta genom tolkning av en text (Ödman, 2007). Genom tolkningen inom
hermeneutiken skapas en förståelse och en kunskap av det som studeras. Att hålla fast vid
avsändarens budskap och våga släppa sin förförståelse och låta texten tala utan förhastade
slutsatser är viktigt (Allwood & Erikson, 2010). En hermeneutisk lag som på sätt och vis
motsäger detta är ”utan förförståelse, ingen förståelse” (Ödman, 2007, s. 75). Citatet säger att
vi förstår genom att bygga vidare på den värld som vi har byggt upp runt omkring oss.
Samtidigt måste vi kunna släppa vår förförståelse för att tolka rätt vad det nya innebär. Inom
hermeneutiken kan vi också se det som att vi tolkar en situation och när vi väl tolkat den
ändras vår upplevelse och ytterligare en tolkning görs. Vid en hermeneutisk analys sker hela
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tiden en pendling mellan delarna och helheten. Det uppstår ett samspel mellan dessa som kan
förklaras utifrån en hermeneutisk spiral där vi går mellan de olika delarna men aldrig kommer
till ett definitivt slut (Ödman, 2007). Om vi utgår från följande citat för att visa på hur
analysen har gått till i denna studie:
Nätverket påverkar ju en personligt just pga. att man blir mer säker, i gruppen
uppskattar de verkligen min kunskap för jag är den enda som har den kunskapen i
gruppen eftersom det är väldigt att eftersom man inte tar in fler i just min bransch jag
är den enda som kan mitt yrke så där uppskattar man ju mer min kunskap än vad man
gör här för här är det fler som kan precis det som jag kan där är jag ju väldigt unik och
det är ju verkligen tummen upp för att man får verkligen uppskattning för det man kan
man får förfrågan från många som kanske behöver hjälp om marknadsföring och har
man arbetat så många år som jag har gjort på en hand och bakbunden så där påverkar
det väldigt mycket just pga att man är unik i gruppen inte bara som person utan även
som yrkeserfarenhet.
Helheten är lärande genom nätverk, vi kan tolka att individen här får en utveckling då denne
är unik i gruppen och får använda sina kunskaper och känna sig viktig. Pendlar vi över till
delar kan vi identifiera delar som säkerhet, nätverket skapar en säkerhet hos individen som i
sin tur följer med individen även utanför själva nätverket och i dennes arbetsliv. Vi kan även
se en personlig utveckling som kopplas även den till säkerheten men även till känslan av att
lyckas och att få en tillfredställelse. Pendlar vi sedan tillbaka till helheten igen ser vi att dessa
olika delar som vi tagit upp skapar i sig en utveckling genom nätverk.
På samma sätt som ovan resonemang har jag gjort med all den text som jag fått in genom
mina intervjuer. En sammaställning med hjälp av ett nätverk gjordes för att få en klarare bild
över helheten och de olika delarna som framkom genom analysen (se figur 3).

Figur 3. Nätverk över delar och helhet.
Figur 3 visar de olika delar som kommer fram i resultatet. Vissa delar är ihopkopplade med
flera andra delar som i sin tur skapar egna helheter inne i den stora helheten.
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Om vi kopplar ihop hermeneutiken med Illeris (2007) lärandedimensioner ser vi att dessa drar
åt samma håll då hermeneutiken studerar relationen mellan individ och omvärld och det gör
även Illeris med de tre dimensionerna (se figur 2). Vikten av situationen tas upp i både
ansatsen och i teorin. Likaså att världen är socialt konstruerad framkommer både i teori och
ansats.
Det är mycket viktigt att använda intervjuerna som tillfälle för en dialog och att ställa
relevanta följdfrågor som sätter igång den intervjuandes tankar om ämnet så att det även kan
leda till ny kunskap. Om detta ska kunna genomföras krävs att forskaren har en god grund att
stå på inom området och fyller på med relevanta och intressanta frågor för att skapa en
intressant och givande dialog. Därmed ses den egna förförståelsen som viktig för att komma
vidare. Det är även viktigt att kunna se förbi den egna förståelsen och att förstå vad individen
menar och att tolka detta på ett korrekt sätt (Allwood & Erikson, 2010). För att uppfylla detta
och kunna föra en god dialog med de intervjuade har jag innan läst in mig på området för att
vara väl förbredd och ställa relevanta följdfrågor.
Undersök ningsmiljö och informanter
Informanterna kommer att intervjuas i sina hem-/arbetsmiljöer för att de intervjuade ska
känna sig bekväma, känna igen sin miljö och därmed kunna koncentrera sig på intervjun. Fyra
personer ska intervjuas från två olika nätverk. Två individer från varje nätverk. Det som
skiljer nätverken åt är antalet personer. Det är samma typ av nätverk (BNI) där mötenas
främsta syfte är att generera fler affärer åt de andra deltagarna i nätverket. Två av de som
intervjuas är egenföretagare och två är anställda, varav en är chef och en är medarbetare. De
är från två olika BNI team och är 1 egenföretagare och 1 anställd/chef från ett team och
likadant från det andra teamet. Två kvinnor och två män. De olika teamen har varit igång
olika länge vilket jag också såg som en fördel då vissa skillnader kan komma fram genom
detta samt att två därmed har varit med endast lite mer än ett år och då troligen kommer ihåg
starten och förändringen tydligare från tiden innan de var med i BNI. Det andra teamet ser jag
är viktigt istället för att de har varit igång i flera år och då har de hunnit lära känna varandra
bättre och därmed kan de utvecklas på ett annat sätt och därmed uppleva sin utveckling på ett
annat sätt vilket är intressant i denna studie. Att jag har valt att inrikta mig på just heterogena
nätverk beror på att dessa består av företagare i olika branscher och som därför utbyter en
annan typ av kunskap än de som har samma typ av arbete. I denna studie är det intressant med
kunskap om t.ex. utveckling om hur kunder bemöts, hur individer samarbetar och annat som
kommer komma fram i intervjuerna. Jag ser det som viktigt med mer forskning inom just
heterogena nätverk eftersom flera olika branscher kan lära av varandra och dra nytta av
varandras kunskaper och utvecklas på ett sätt som de annars hade haft svårt för.
Metod för att samla in data
Jag har använt mig av ändamålsenligt urval, (Purposive sampling) eftersom jag har valt att
intervjua småföretagare inom BNI nätverk som är ett heterogent nätverk (Cohen, Manion, &
Morrison, 2011). Det var även viktigt för mig att få deltagare som ville vara med för att jag
skulle få så rik information som möjligt varpå jag fick göra ett urval för att få deltagare som
ville genomföra intervjun och ville dela med sig av sina upplevelser. Datainsamling
genomfördes med hjälp av intervjuer som är halvstrukturerade och tematiska. Det är viktigt
att intervjuerna förbereds noga innan de genomförs och att ha klart för sig varför, vad och hur
studien och intervjun ska genomföras (Kvale & Brinkmann, 2009). För att frågorna ska bli
ställda på rätt sätt och att de ska kunna ge svar på forskningsfrågorna och frågeställningarna
och i förlängningen svara för syftet i studien har jag valt att göra en intervjuguide där de olika
delarna finns med så att det enkelt går att följa mina tankegångar och därmed enkelt går att se vad
som är meningen med frågan som ställs (se bilaga A). Att visa respekt och att vara en god lyssnare
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är mycket viktigt i en intervju (Kvale & Brinkmann, 2009). Enligt Kvale & Brinkmann (2009)
bygger jag upp min intervjuguide genom att först ha forskningsfrågorna som jag vill få
besvarade framför mig för att sedan skapa de frågor som ska ställas till individerna utifrån
forskningsfrågorna för att få svar på det som jag i studien är ute efter, alltså att besvara mitt
syfte.
Metod för att bearbeta data
Jag har valt att lyssna på intervjuerna, transkribera materialet och med hjälp av Atlas.Ti skapa
olika kategorier och att koda materialet (se figur 3) för att lättare få en överblick över den
stora massan text. Därefter har jag skapat olika grupper. Dessa har jag namngett och ändrat
om och sett till att grupperna utesluter varandra. Materialet som finns i en kategori platsar
bara i en kategori. I tolkningen har jag använt mig av Illeris förändrade modell för att förklara
det som framkommit i resultatet. Med hjälp av figur 2 kommer jag att tolka resultatet med
hjälp av analysen som beskrevs här ovan.
Validitet och Reliabilitet
I en kvalitativ studie bygger validiteten på tillförlitlighet, ärlighet och riktighet. Det är
omöjligt att ha en validitet på 100% men strävan är att ha en så hög validitet som möjligt.
Validiteten ökar genom att det är bra, utförligt och tillförlitligt material. Det är viktigt att
resultatet får komma fram genom själva analysen. Ärlighet är mycket viktigt för att resultatet
ska bli bra. Att ha ett tidschema och att varje del av procesen får ta tid är viktigt. Därför har
jag valt att skapa ett bra tidsschema för vad som ska genomföras och när (Cohen, Manion &
Morrison, 2011). Validitet handlar om att mäta det som ska mätas. I denna studie har jag
genom att jag skapat en intervjumall och sett till att syftet och frågeställningen som blir
besvarade med hjälp av de frågor som jag ställer till deltagarna som intervjuas (se bilaga A).
Med hjälp av detta ser jag till att mäta just det som ska mätas och genom att jag får utförliga
svar från deltagarna ökar validiteten ytterligare. Ärligheten som påverkar validiteten har jag
sett till att den ska bli så hög som möjligt genom att deltagarna får veta innan att materialet
kommer hanteras konfidentiellt och att de därmed kan känna en trygghet och att det i denna
studie handlar om individens egen upplevelse och därför vinner deltagaren på att tala sanning
(Cohen, Manion & Morrison, 2011). Genom kommunikativ validitet och att ställa motfrågor
för att bekräfta det som deltagaren just berättat har jag ökat validiteten. Jag har även använt
mig av pragmatisk validitet där informanten ger exempel på t.ex. vad utveckling är och hur
den upplevdes för just denna individ, vilket ökar validiteten i denna studie då deltagarna flera
gånger under intervjuerna tillfrågas om de kan exemplifiera sitt påstående och sin upplevelse
för att få en tydligare förståelse för vad informanten menar (Kvale & Brinkmann, 2009).
Genom att de som har blivit intervjuade fick hela intervjun utskriven och därmed kan rätta om
det har blivit några missförstånd så ökas även där validiteten. Intervjuerna har skrivits ut och
sedan har de skickats till informanterna för att de ska få möjlighet i lugn och ro läsa igenom
det som vi sa och därefter kunna kommentera om det var något jag missuppfattat.
Begreppsvaliditeten kan ses som hög då de begrepp som avhandlas i studien skapar en bred
bild av utveckling (personlig, företagsmässig och medarbetarskap) genom nätverkande och
därför blir begreppsvaliditeten hög (Allwood & Erikson, 2010).
Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och att studien är korrekt genomförd. Om studien går att
upprepas med samma resultat så har studien en god reliabilitet. I denna studie är det svårare
att fullt ut se att studien kommer få samma resultat om den upprepas med andra deltagare och
inom samma tidsram eftersom det är individers upplevelser om ett visst fenomen som
undersöks. Om det skiljer ett år mellan intervjuerna kan deltagaren ändrat upplevelse om
nätverkandet på denna tid och därmed är det känsligt och svårt att säga att studien är möjlig
att upprepas. Dock så kommer en liknande studie troligen komma fram till vissa liknande
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punkter (kategorier) men eftersom det är individer vi studerar kommer dessa att skilja sig åt
(Thurèn, 1996). Om en annan intervjuar samma deltagare som jag gör i denna studie inom
samma tidsram (ca 1år) så kommer svaren troligen bli liknande eftersom jag har skapat
neutrala frågor som strävar efter individens egna upplevelser och reflektioner i frågan. Jag
strävar efter att analysera resultatet på ett noggrant och grundligt sätt för att få ett så
tillförlitligt och rättvisande resultat som möjligt.
Etisk a öv erv äganden
I studien har jag utgått från Vetenskapsrådets (2002) principer och de som intervjuades blev
informerade om studiens syfte och att det inspelade materialet kommer att behandlas
konfidentiellt och att deras namn förblir dolda. Det fick även veta att intervjuerna kommer att
raderas efter studiens genomförande och att de kommer att förvaras på en säker plats under
tiden av studien. De fick även veta att materialet endast kommer att användas i den studie som
de har fått beskrivit för sig. Alla informanter lämnade sitt samtycke att medverka i studien och
de fick veta att de kan avbryta sitt medverkande om de skulle önska fram till att studien är
klar. Eftersom att jag lovat att hemlighålla deras namn har jag valt att dölja de transkriberade
intervjuerna i bilagorna. Ett urval i resultatdelen visar hur materialet har tolkats.
Metoddiskussion
En intervjustudie med en hermeneutisk ansats lämpar sig bra till att få fram mer kunskap om
nätverk och utveckling genom nätverk. De som intervjuades hade valts ut med omsorg
eftersom att få med individer på olika positioner och som ville vara med i studien och därmed
hade enkelt för att prata och därmed gav ett rikligt material till studien. För att få mer kunskap
och en ökad mängd data från andra vinklar kunde tex. observation använts som alternativ
metod. Vid analys av intervjuer är det individens egna tolkningar och förståelse av texten som
kommer in vilket ses som en invändning mot metoden (Kvale & Brinkman, 2009). För att
tolkningarna ska överrensstämma med individens ursprungliga tanke har den bearbetade
texten skickats för genomläsning hos de intervjuade för att därigenom få feedback. Syftet och
frågeställningarna har ändrats under arbetsgång, då materialet tolkades med hjälp av delarna
och helheten. Därför skiljer sig syftet och frågeställningarna som är med i bilagan från
slutresultatet.

Resultat
I resultatet kommer jag ta upp olika teman som berördes under intervjuerna. Jag har
analyserat intervjusvaren med hjälp av en hermeneutisk ansats.
Personlig utv eck ling genom nätv erk ande
En vanlig upplevelse var att nätverkandet skapade en unikitet. Nätverkandet upplevdes att det
gav en god självkänsla och ett gott självförtroende. Upplevelser som att nätverkandet gav
energi och en positiv känsla som följde med under dagens arbete kom fram under intervjuerna
vilket beskrevs enligt följande av en av de intervjuade:
När man kommer från ett BNI-möte så är man supertaggad och är på 150 % och man
är helt, man är ju aldrig sur och är man då glad när man kommer till jobbet så gör man
ju alltid ett bättre arbete. Fredagar då när jag kommer från BNI när vi har haft våra
möten då är man ju supertaggad jag gör nästan aldrig så bra affärer som jag gör på
fredagar, jag gör nog mina bästa affärer på fredagar det är ju jättekul (…) mina bästa
säljdagar är när jag varit på BNI och det är för att jag får självförtroendet från gruppen
man känner att man är unik och att man tar tillvara på sina erfarenheter och egenskaper
och det man kan i sitt yrke och på något sätt så lyfter det en att bli faktiskt en bättre
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säljare och då hjälper det ju faktiskt till ja man är alltid supertaggad när man kommer
på morgonen man kanske inte alltid tänker på det men man är alltid super taggad när
man kommer därifrån och det följer efter en hela dan.
En upplevelse var att nätverkandet skapade en känsla av att hitta sig själv.
”innan jag var med i BNI så var ändrade jag mitt beteende väldigt mycket när jag träffade
olika personer. Nu har jag istället ändrat mig till att jag är jag oavsett vem jag pratar med”
En vanlig upplevelse var att nätverkandet skapade en ökad förståelse för både sig själv men
även för andra människor. En upplevelse var att nätverket skapade en personlig utveckling
och detta vara hela syftet med nätverkandet och BNI. En av de intervjuade upplevde att han
lärde sig väldigt mycket på att hjälpa andra och att bolla idéer med andra om hur de skulle
göra för att lyckas och genom detta kände han en utveckling personligen.
Företagsmässig utv eck ling genom nätv erk ande
Upplevelserna om att utvecklas på ett företagsmässigt plan var svagare än känslan av att
utvecklas på ett personligt plan. Kopplingarna upplevdes som otydliga, något som flera av de
intervjuade lämnade utan kommentar. Vid lite eftertanke kom upplevelsen dock fram att
nätverkande hjälpte till att få en utveckling även på det företagsmässiga planet genom att fler
kontakter skapades och den personliga utvecklingen påverkar individen på företaget.
Upplevelser som framkom var att personer i liknande positioner lättare kunde ta hjälp av
varandra utan att vara rädda för att deras kunder skulle ” bli stulna” En annan upplevelse var
att powerteamen hjälpte till och skapa en företagsmässig utveckling:
Vi har ju lättare att göra affärer ihop inbördes då och även då likadana kundkretsar då
trycktmedia och rörligmedia samma kunder men ändå vissa kunder som inte jag har
och där kan jag ju försöka komma in och tvärtom. Där jobbar man ju väldigt mycket
med den gruppen(…) där bollar man mer med varandra, utvecklingen där är det är ju
alltid så länge man vill utvecklas så gör man ju det. (…) i powerteammöten så kläcker
man idéer för varandra och då att ja jag tänkte man kunde göra såhär, och så säger
någon annan men du kan göra såhär istället. eller ja, det är ju så men många kockar
ibland är det ju faktiskt bra, alla har fler infallsvinklar och man tänker ju alltid olika.
(…) man lobbar väldigt mycket för sitt powerteam när man är ute om jag hör någon
säga att åh vi har så dåliga bilder på vår hemsida ah men då känner jag en skitbra
fotograf då eller vad man nu har nu.(…) Man kan nog känna en grupputveckling,
utvecklas som grupp och har något gemensamt och man tänker på det när man är ute
vi har en fotograf vi har en webb vi har en tidning osv. där samarbetar vi väldigt bra i
vår grupp.
Vid just powerteammötena var upplevelserna väldigt varierande eftersom olika grupper
fungerade olika bra. En upplevde powerteammötena som helt värdelösa eftersom den gruppen
spretade för mycket och därmed hade andra mål.
Medarbetarsk ap genom nätv erk ande
Flera upplevde att nätverkandet skapade ett bättre medarbetarskap. En upplevelse som kom
fram var att nätverkandet bara marginellt bidrog till ökat medarbetarskap, vilket berodde på
att hon upplevde att hon hade ett bra medarbetarskap från början. En annan upplevelse var att
nätverkande skapade ett större ansvarstagande och ett engagemang.
BNI skapar ju affärer i sig och därmed blir man ju tvungen att bli engagerad man kan
ju aldrig vara med i en BNI grupp och inte vara engagerad det funkar ju inte och då
blir ju de att man måste vara engagerad på jobbet pga. BNI så jag menar gör jag inget
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annat än att sälja annonser till BNI medlemmar då har jag åtminstone de, om du förstår
vad jag menar. Så att det genererar att jag måste vara engagerad på jobbet för att de
ställer frågor till mig och att jag måste göra vissa saker som jag måste utveckla på
jobbet.
Här kan upplevelsen att nätverkandet i sig själv skapar engagemang och ansvarstagande synas.
En upplevelse var att nätverkandet skapade ett bra samarbete med kollegor på jobbet eftersom
nätverket kunde komma med konkreta råd om hur individen skulle gå till väga. En annan
upplevelse var att nätverket bara skapade gemenskap mellan olika individer som var med i ett
BNI-nätverk och bolla idéer men att det hindrade samarbete på arbetsplatsen då nätverket sågs
som ”en sektgrej” och den energin som individen upplevdes att den lades på BNI kunde lagts
på arbetsgruppen och därmed skapat en bättre arbetsgrupp, då upplevelsen att BNI tar massor
av tid även kom fram.
Social k ompetens genom nätv erk ande
Upplevelser om att social kompetens är något som krävs för att en individ ska platsa i ett
nätverk framkom. Samtidigt som att individens sociala kompetens ökade genom att vara med
i nätverket. Det framkom att kunskap utvecklas genom samtal med andra människor.
Upplevelsen kom fram att en individ som stod utanför gruppen blir isolerad och utestängd. En
upplevde att medlemmarna som är med själva väljer in vilka nya medlemmar som ska få vara
med och att detta ledde till att endast ”liknande” personer blev invalda.

Tolkning
I tolkningen kommer jag att utgå från Illeris (2007) modell om de tre lärandedimensionerna i
förändrad form som jag tog upp under teoriavsnittet. Vidare har jag utifrån dessa utvecklat en
modell som förklaras och knyter ihop teorin tillsammans med resultatet.
Personlig utv eck ling
Individen upplever en personlig utveckling med hjälp av att något lärs och att det finns en
drivkraft att lära. Lärande och utveckling består av kunskap, förändring i attityd eller
förståelse. Illeris (2007) talar även om att självförtroende är något som individen lär sig, lika
så ansvarsfullhet och att samarbeta. Detta är olika delar som kom fram i resultatet och att
nätverket skapade en upplevelse av ökat självförtroende, och ökad ansvarsfullhet. Dock ses
dessa delar enligt Illeris (2007) som att ett frö måste finnas från början. Utan att ha något
självförtroende alls eller inget ansvarstagande såg Illeris (2007) det som mycket svårt att öka
dessa. Vi har sått ett frö så kan vi med ett innehåll och en drivkraft skapa en vacker och
välmående blomma. Det är likadant med oss människor. Det beskrevs av Illeris (2007) att
viljan måste finnas hos individen för att det ska bli en utveckling, likadant som det hos
blomman måste finnas en näring för att den ska växa. I Illeris (2007) modell om de tre
lärandedimensionerna ses drivkraften som en och innehållet som en av de andra
dimensionerna. Individen måste ha en riktning i det som görs för att utvecklas och lära.
Samspelsutv eck ling
Den tredje delen för att få ett lärande är samspelet (Illeris, 2007). Upplevelser om att hitta sig
själv med hjälp av andra framkom i resultatet och detta är ett samspel mellan olika individer.
Samspelet inom arbetsplatsen kan ses med hjälp av ledord som ansvarstagande, engagemang,
gemenskap och samarbete gentemot omvärlden. Lärande sker alltid i en kontext och denna
kontext påverkar individens lärande (Illeris, 2007). Det går att se att upplevelsen av lärande
och utvecklingen hos de som intervjuades beror på gruppens plats både i samhället och i det
sociala livet. Alltså kan vi se att samspelet påverkas av den sociala situationen och av
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samhällssituationen.
En grupp samverkar alltid i en viss situation. Enligt det som framkom av upplevelserna i
resultatet har medlemmarna i BNI själva valt vilka som ska få ingå i konstellationen i just det
nätverket, vilket påverkar den sociala situationen i gruppen med gemenskap men även att de
som står utanför hamnar i ett utanförskap.
Utv eck ling genom nätv erk
Med hjälp av figur 4 som utvecklats från teorin kan vi se de olika delarna som tagits upp här
och se att det finns en upplevelse om utveckling genom nätverk och att det sker utveckling
både på det personliga planet genom medarbetarskap och i gruppen.
Det fanns upplevelser om att nätverket skapar utveckling. Upplevelser om att ibland behövde
det göras justeringar i gruppkonstellationerna för att skapa ett mer effektivt nätverkande
framkom. Upplevelser kom fram att nätverkandet eller delar av nätverkandet kan upplevas
olika utvecklande för olika individer vilket påverkades av individen utgångspunkt och vad
denne kan sedan innan och vad det finns för förutsättningar i grunden. Där vi ser att den
personliga utvecklingen påverkas av innehåll och drivkraft, vilket vi kan dra steget längre och
relatera till att den personliga utvecklingen påverkas innehållet och drivkraften i det som sker.
Dessutom påverkas även vad individen haft för kunskap och drivkraft i sin
personligutveckling före nätverkandet. Det samma går att se i samspelsutvecklingen där
individens samspel innan och dess sociala situation samt samhällssituationen innan även
påverkar samspelet idag och därmed även medarbetarskapet. En individ som innan haft ett bra
medarbetarskap och sedan gå med i ett nätverk kommer troligen utvecklas på ett annat sätt
genom nätverkandet än en individ som haft ett sämre medarbetarskap.
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Figur 4. Nya lärande dimensioner
Figur 4 visar på att alla de olika delarna behövs för att vi ska få ett lärande som är hållbart i
längden. Det krävs en grupp som är engagerad och visar ett ansvar och har ett samarbete.
Individen i sig måste dela med sig av sig själv för att få ta del av vad andra har att erbjuda.
Lärande i nätverk består av ett givande och genom givandet skapas en givmildhet att ge
tillbaka.

Diskussion
Syftet med studien var att utveckla kunskap om småföretagares upplevelser angående
nätverkande med fokus på utveckling. Genom resultatbeskrivningen och tolkningen med hjälp
av teorin från Illeris och med medarbetarskapet ser jag att syftet är uppfyllt då mer kunskap
om småföretagares upplevelser har framkommit både på den personliga och företagsmässiga
planet med just ett fokus på utveckling och förändring, där medarbetarskap är en viktig
parameter. Med hjälp av figur 3 skapades en karta över de olika områdena som är viktiga
inom området och som framkom i intervjuerna.
Den största utvecklingen som de intervjuade upplevde var på det personliga planet och
därigenom att de med en tyngdpunkt i socialkompetens kände att de utvecklades som
individer. De tre olika delarna som framkom genom modellen i tolkningen visar på att Illeris
(2007) tre dimensioner går att använda för att förstå utveckling och att lärande består av alla
dessa delar. Medarbetarskapet och samspelet kunde vi se påverkades av nätverkande på flera
olika sätt. Medarbetarskapet på arbetsplatsen kunde bli sämre samtidigt som samspelet mellan
individerna i nätverket fick ett ökat medarbetarskap. Samtidigt som andra upplevde att
medarbetarskapet/samspelet ökade både i gruppen och på arbetsplatsen. Det är hela tiden ett
givande och tagande. Det gäller att se hur olika metoder hjälper företagen att utvecklas och
där är nätverkande en metod som med rätt personer skapar en utveckling både på ett
personligt plan men även på ett företagsmässigt så att företaget lyfts fram och utvecklas. Olika
individer kan använda olika metoder för att komma fram till samma resultat. Likadant som
olika individer kan använda samma metod och komma fram till olika resultat. Alltså
unikiteten skapar en intressant vinkel som gör att världen bygger på nyanser där alla olika
upplevelser får en egen plats.
Som Knight (2002) beskrev det i sin studie att lärande var socialt och en situerad process,
likaså kan vi se att min studie verifierar denna slutsats då det i resultatet framkom just att
lärande bygger på att individen är social och att lärande alltid sker i en kontext, där olika
konstellationer spelade en stor roll. Vidare kan vi se likheter i vad Knight (2002) kom fram till
att nätverken fungerar som bäst när de företag som är med är beroende av varandra eller att de
blir beroende efterhand som de är med i nätverket och kan dra nytta av varandras
kompetenser. Det som var frågan innan var att Knights (2002) studie har lärande som fokus i
nätverket och därmed kan vi se i denna studie att även nätverk med annat fokus kan komma
fram till ett liknande resultat.
Tells (2000) studie som hade ett liknande koncept fast med mycket färre företag i nätverket
har dragit liknande slutsatser med nyckelord som deltagande, samarbete, dialog och tillit. Tell
hade tydliga kopplingar till arbetsplatsutveckling och där skiljde sig min studie som istället
hade kopplingar till individutveckling och företagsmässigutveckling som tydligare samband.
Tell (2000) såg även problem med att släppa in andra i sina problem, detta problem var
mindre framträdande hos de jag intervjuade vilket jag tror kan härledas från att det är flera
olika typer av människor från olika positioner så att de tänker på olika sätt vilket gör klimatet
mer öppet. Med Holmquists (2010) studie finns både likheter men även vissa olikheter. En
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likhet är att nätverket kan skapa ett ökat självförtroende. Det som skiljer var att i BNInätverket upplevdes kunskapen som individerna fick som väldigt användbar i de olika
verksamheterna och ofta utan översättningar användbara, till skillnad från i Holmquist (2010)
där kunskapen var av mer allmän karaktär och svår att sätta in i ett sammanhang. Holmquist
poängterar även vikten av en liten grupp, 5-10 företag, vilket är något som helt skiljer sig från
BNI där det rör sig om grupper från 20-40 olika företag, det som dock där är lika är att de ska
träffas kontinuerligt och att det är mycket viktigt att det är samma grupp av människor som
träffas för att det ska bli en utveckling. Uppföljningen och vikten av att engagera sig även
utanför själva mötet var något Holmquist framhävde och det var något som min studie också
kom fram till som viktigt. Det är viktigt att lägga tid på nätverket även utanför själva mötet
för att det ska bli en utveckling i förlängningen.
Upplevelser kom fram att genom att dela med sig av sin kunskap kan individen utvecklas på
flera plan och få ta del av mer kunskap från andra individer och i ett samspel med andra skapa
ett medarbetarskap med större ansvarstagande, gemenskap, engagemang och samarbete. Man
gjorde undantag om nätverket misslyckades med att skapa utveckling inom medarbetarskapet.
Precis som jag beskrev det i början att Misner och Morris (2005) filosofi inom BNI är ”givers
gain” kan vi se att detta gäller i allt lärande. Om vi delar med oss kommer vi att få tillbaka och
det är både genom att dela med oss av våra erfarenheter och genom att få ta del av andras som
vi utvecklas som individer vilket i sin tur kan skapa en utveckling även på flera plan.
Förslag på f ramtida forsk ning
Mer forskning om heterogena interorganisationella nätverk tror jag är viktigt. Genom att varit
inne på området öppnar det upp flera olika banor som vore intressanta att undersöka. Detta
både ur ett mer psykologiskt perspektiv med motivation och hur nätverket kan påverka
individen. Ur ett pedagogiskt perspektiv vore studier intressanta att göra som en
jämförelsestudie mellan flera olika typer av nätverk för att se skillnader och likheter. Så fort
mer kunskap finns inom ett område desto fler frågor hopar sig och lämnas obesvarade tills
ytterligare studier kan genomföras inom angränsande områden.
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Figurer
Figur 1. Medarbetarskap. (Hällsten & Tengblad, 2006, kap 1 s. 15).
Figur 2. Lärande dimensioner i organisation (Fritt utifrån Illeris, 2007, s.122).
Original bild:

Figur 3. Nätverk skapat i Atlas.Ti
Figur 4. Nya lärande dimensioner (Fritt utvecklad och påverkad av resultatet i arbetet från
Illeris, 2007, s. 122)
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