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Abstrakt 
Att få kontakt med uppsatsinformanter är avgörande för en uppsats kvalité. Det kan vara 
nyttigt att förstå, vilka krafter som ligger bakom kontaktknytandet och vad som leder till 
framgång eller till misslyckande. Syftet med denna uppsats är att beskriva hur mina tidigare 
försök, att få till stånd kontakter med informanter, har genomförts. Dessutom gäller det att 
analysera den kulturella och medietekniska situationen som har präglat försöken för att förstå 
betydelsen av begreppen sociala nätverk, mänskligt räckhåll och teknisk räckvidd för till-
komsten av intervjutillfällen och för informanters tillgänglighet. Genom deltagande ob-
servationer under tre tidigare studier, där jag hade försökt knyta kontakter med olika 
informanter, har jag strävat efter att uppnå uppsatsens syfte. Under fasen av kontaktknytandet 
har jag dessutom försökt varsebli de faktorer som kan ha bidragit till beslutet för eller mot ett 
möte med mig. Observationerna har jag bearbetat så att de är förenliga med person-
uppgiftslagen och offentlighetsprincipen. Denna studie knyter an till en aktuell kvantitativ 
studie av Statistiska centralbyrån som bland annat berör sociala nätverks betydelser. SCB:s 
studie kommer fram till att en stor andel högutbildade utrikes födda bedömer att avsaknad av 
kontakter är det största hindret för att få ett arbete som överensstämmer med deras utbildning. 
Som utgångspunkt för den här studien fungerar Gunnar Törnqvists teoretiska resonemang 
kring det mänskliga, begränsade räckhållet, format av ens erfarenheter och bakgrund, och den 
på grund av teletekniken nästan oändliga tekniska räckvidden, vilka utsätter samhället för 
territoriella spänningar med splittrande och integrerande krafter. En egen projicering ner på 
det individuella planet fungerar som ansats för hur enstaka personer påverkas av 
spänningsfältet vid knytandet av kontakter längs olika vägar. Närmare bestämt avhandlas 
uppsats-informanternas tillgänglighet kännetecknad av studerandenas kontaktväg hemifrån 
genom det medietekniska nätet eller från det offentliga rummet till domänen med 
informanten, som den studerande inom ramen för sina studier söker bland främmande 
personer såsom förenings-medlemmar eller i tjänst befintliga privat eller offentligt anställda 
utan kontakt till öppna personkretsar, såsom kunder, i dagens svenska kulturrum. Det 
undersökta materialet är de observerade personer som i tidigare studier fungerade som 
potentiella källor. Dessa är personer på en förskola, medlemmar i vänortsföreningar och 
många olika anställda på myndigheter och statliga verk i Storstockholm. 

Undersökningen och analysen tyder på att positiva associationer med den kontakt-
sökandes bakgrund, direkt kontakt mellan fyra ögon eller redan befintlig tillgång till ett socialt 
nät är avgörande gynnsamma faktorer, medan negativa faktorer är e-post, som man lätt kan 
låta bli att svara på, och telefonen, där samtalen lätt kan avslutas av den tillfrågade. I båda 
fallen är kommunikationen också begränsad till antingen talat eller skrivet språk. Dessutom 
har det visat sig att en reception inte är någon garanti för någon mottagning. Det har dragits 
följande slutsatser: Mänskligt räckhåll och teknisk räckvidd i det territoriella spänningsfältet 
är avgörande drivkrafter bakom tillkomsten av kontakter inför vetenskapliga intervjun. Till-
gängligheten påverkas av kontaktpersonens positiva associationer till skribentens kulturella 
bakgrund. Referenspersoner och anslutning till samma sociala nätverk är underlättande. 
Tekniska hjälpmedel förbättrar inte nödvändigtvis den tekniska räckvidden och informantens 
tillgänglighet. Användandet styrs av de involverades mänskliga räckhållen och leder inte 
alltid till en räckviddsökning. I synnerhet receptioners funktion är dubbeltydig och liknar 
ibland snarare telefonväxlar än mottagningar. 
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1 Inledning 
Att inte få en person med speciell kunskap att ställa upp för någon vetenskaplig intervju, kan 
vara avgörande för kvalitén på en studie. Anledningar som ligger bakom problemet kan vara 
många. En möjlig orsak publicerade Statistiska centralbyrån, samtidigt som jag gjorde 
erfarenheter med detta problem, i en inspirerande studie1 med ett liknande ämne: Att inte 
komma in i arbetsmarknaden genom att inte bli kallad till någon anställningsintervju, beror på 
bristen av sociala kontaktnät hos den arbetssökande (se kapitel 4). 

Ett nät är flera hopvävda länkar som möts i nätets noder där de är förankrade i 
omgivningen. Inom ett socialt nät motsvarar de mellanmänskliga relationerna eller för-
bindelserna länkarna.2 Därmed är det människorna som utgör noderna (kontakterna, av latinsk 
tangere = att beröra). Omgivningen, där de är förankrade, är människornas bakgrund i dess 
konkreta och överförda betydelse. 

Problemet blir geografiskt om personers konkreta bakgrunder eller deras härkomst, 
avgör tillkomsten av kontakten de emellan. Törnqvist använder begreppet mänskligt räckhåll, 
som betecknar medvetanderummet där varje individ har sina kontakter.3 Kontakterna och på 
så sätt också det sociala nätet påverkas dessutom av räckvidden för tekniska kommunikations-
medel (se kapitel 5 Teoretisk ansats). 

Ämnet för denna studie är analysen av hur kontakten med alla mina tidigare 
informanter har knutits inom och utanför ramen för sociala nätverk. Under analysen ligger 
fokus på betydelsen av kontaktpersonernas kulturella bakgrunder och deras mänskliga 
räckhåll. Dessutom omfattar studien den tekniska räckviddens roll för intervjubokningarna. 
Ämnet avgränsas mer utförligt i kapitel 7. Undersökningen har nedanstående syfte: 

 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur mina tidigare försök, att få till stånd kontakter 
med informanter, framgångsrikt eller ej har genomförts. Det gäller därvid att analysera den 
kulturella och medietekniska situation som har präglat försöken. Jag vill till slut förstå 
betydelsen av sociala nätverk, mänskligt räckhåll och teknisk räckvidd för tillkomsten av 
intervjutillfällen och för informanters tillgänglighet i deras domäner. Dessutom är av allmänt 
intresse vad som kan generaliseras. Konkret vill jag svara på följande frågor: 
 

• Vad kännetecknar de involverades kulturella bakgrunder och de medietekniska 
situationerna för mina lyckade och för mina misslyckade försök att få till stånd veten-
skapliga intervjuer? 

• Vilka betydelser har sociala nätverk, de involverades mänskliga räckhållen och den 
tekniska räckvidden för kontaktknytandet? 

• Vad kan generaliseras utifrån mina speciella erfarenheter? 

3 Metod 
Inhämtningen av kunskapen har skett genom deltagande observationer. I samband med tre 
tidigare studier (se kapitel 7.1) har jag försökt knyta kontakter med olika informanter. De er-
                                                 
1 SCB. 9 december 2004. 
2 Törnqvist, G., 1996, s. 20. 
3 Törnqvist, G., 1998a, s. 126. 
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farenheter och iakttagelser som jag har gjort under förberedelserna av de tidigare möten har 
jag använt mig av för den här studien. Ingen av de observerade visste om mina observationer 
och även jag själv var opåverkad av ett observationsuppdrag då jag först nu i efterhand 
använder mig av denna kunskap. Observationerna har tecknats ned utifrån när och hur de har 
skett, med hjälp av vilka medier och med vems hjälp de har skett, samt vilket syfte, vilka 
reaktioner och konsekvenser som de hade. Under fasen av kontaktknytandet har jag dessutom 
försökt varsebli de faktorer som kan ha bidragit till beslutet för eller mot ett möte med mig. 
Observationerna har jag sedan bearbetat så att de är förenliga med personuppgiftslagen och 
offentlighetsprincipen (se kapitel 5.1), och presenterat i resultatdelen nedan (kapitel 8). 
 

3.1 Metodval 

Ur den mängd metoder (till exempel kvantitativa, kvalitativa eller deltagande observationer), 
som står till buds, har jag valt den sistnämnda av följande skäl: Ejvegård nämner flera för- och 
nackdelar, som här tjänar som reflektionsunderlag.4
 

• ”Tekniken kan [...] vara lämplig vid studier av beslutsprocesser.”5 Detta motiverar 
Ejvegård med möjligheten för en djup förståelse av skeendena som annars vid studiet 
av protokoller ur ett utifrånperspektiv kan misstolkas.6 Om en kontakt kommer till 
stånd eller ej, beror i ett första steg på informantens tillgänglighet och sedan på in-
formantens beslut. Därmed är en deltagande observation åtminstone inte olämplig som 
metod. 

• De känslor, som man som deltagare har, förminskar den för en objektiv studie 
nödvändiga distansen till studieobjektet.7 Denna nackdel är precis motsats till ovan-
nämnda fördel. 

• ”En annan nackdel är att forskaren genom sin närvaro kan påverka det 
händelseförlopp han studerar.”8 I och med att jag först i efterhand har bestämt mig för 
att använda mig av observationerna i fråga, påverkades händelseförloppen endast av 
målet med kontakterna till informanterna. Målet har alltid varit att få kontaktpersonen 
som informant för respektive studie. Denna nackdel spelar därmed ingen roll. 

• Deltagande observationer är tidskrävande och resultaten till den pågående process som 
observeras är i förväg okänd och på så vis inte till stor nytta.9 För den första delen 
gäller att jag gjorde observationerna samtidigt som jag försökte uppnå ovan antydda 
mål. Det krävdes alltså ingen extra tid. Nu retrospektivt är processernas resultat kända. 
Dessa egentligen personliga, icke-vetenskapliga nackdelar är irrelevanta för den här 
uppsatsen. 

• ”Forskningsresultat som enbart bygger på deltagande observation riskerar att inte 
tillmätas så stort vetenskapligt värde.”10 Ejvegård föreslår därför att man bör använda 
sig av andra, kompletterande vetenskapliga källor.11 Den, i kapitel 4 beskrivna studien 
av Statistiska centralbyrån, är en sådan källa med ett liknande ämne. I diskussionen 

                                                 
4 Ejvegård, R., 1996, s. 65ff. 
5 Ibid.s. 65. 
6 Ibid. 
7 Ibid.s. 66. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
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(kapitel 10) relateras den här studiens resultat till SCB:s studie. Den befarade risken 
minskar därmed. 

• Den studerande kan ha förstahandskännedom om något som hon skriver om. Dessa 
fakta kan användas genom deltagande observation.12 Jag som studerande och in-
formantsökande anser mig ha just sådan förstahandskännedom inom denna studies 
område. Deltagande observationer som metod i den här studien är således till gagn för 
uppsatsens kvalité. 

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att den använda metoden, försiktigt uttryckt, inte är 
olämplig och att de flesta av Ejvegårds skisserade nackdelar i det här fallet är marginella. Det 
enda som kan väga tyngre är studiens objektivitetsgrad, vilket därför diskuteras separat längre 
fram. Den avgörande fördelen är min förstahandskännedom som studien baserar på. Det är 
beskrivningen av den tidigare forskningen som nästa kapitlet handlar om. 
 

4 Tidigare forskning 
Den i inledningskapitlet nämnda aktuella studien av Statistiska centralbyrån som bland annat 
berör sociala nätverks betydelser är en relevant tidigare forskning. Så vitt jag vet finns det 
ingen studie som liknar den föreliggande med mänskligt räckhåll och teknisk räckvidd inom 
ett territorielt spänningsfält och kontaktknytande som centrala begrepp. Den här studien 
knyter jag an till SCB:s enkätundersökning bland högutbildade utrikes födda personer, UF 56 
SM 0401.13

Högutbildade utrikes födda [min kursivering] är en urvalsenkät. Syftet med undersökningen var att 
kartlägga situationen på arbetsmarknaden för högutbildade utrikes födda personer, i vilken omfattning 
de arbetar och i vilken mån deras arbete motsvarar deras utbildning. 

Populationen omfattade utrikes födda personer mellan 25 och 64 år som hade minst treårig hög-
skoleutbildning samt hade invandrat till Sverige mellan 1991 och 2002. I urvalet ingick 6500 per-
soner födda utomlands.14

Statistiken framställdes huvudsakligen automatiskt med hjälp av elektronisk skanning och 
datorprogram.15

 SCB ger följande kommentarer till statistiken: ”En tredjedel utan arbete”, [...] 
”Många har arbete som inte motsvarar deras utbildning”, [...]”Arbetslöshet högst bland 
personer födda i Asien och Afrika”.16 Särskilt intressant är att:  

...[en] stor andel högutbildade utrikes födda bedömer [min kursivering] att avsaknad av kontakter är 
det största hindret för att få ett arbete som överensstämmer med deras utbildning. Ett icke svenskt 
namn och den utländska bakgrunden bedömdes också vara viktiga skäl till att de inte får ett sådant 
arbete.17

SCB har kommit fram till detta efter en kvantitativ utvärdering av svaren till frågan ”Har du 
haft svårt att få ett arbete som din högskoleutbildning är inriktad mot pga. [sic!] saknad av 
kontakter?”18. 
 Andra kommentarer är ”Utrikes födda känner sig ofta orättvist behandlade” och 
”Många som saknar arbete behärskar svenska och engelska språket”.19

                                                 
12 Ejvegård, R., s. 66f. 
13 SCB. 9 december 2004. 
14 Ibid., s. 3. 
15 Ibid., s. 116. 
16 Ibid., s. 1f. 
17 Ibid., s. 2. 
18 Ibid., s. 63. 
19 Ibid., s. 2f. 
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5 Teoretisk ansats 
En kedja är inte starkare än sin svagaste länk. 

(Ett ordspråk) 
Detta ordspråk skulle kunna vara lämpligt som motto för ökad sammanhållning bland 
individer eller för en starkare samhörighetskänsla bland medlemmarna i ett samhälle. För att 
nå ut med ett budskap måste medmänniskorna ha samma referensram så att de kan förstå 
budskapet. En referensram är den ram inom vilken ens bakgrund befinner sig. Denna 
”möjlighet att meddela sig”20 med stöd av gemensamma referensramar betecknar Törnqvist 
som mänskligt räckhåll21 och är på så vis relaterad till territoriell närhet (se figur 1). Torsten 
Hägerstrands förklaring lyder: 

Att något ligger inom räckhåll för en person syftar inte enbart på att hon kan nå det i rent fysisk 
mening. Också ekonomiska, kunskapsmässiga och emotionella dimensioner hör till saken. Uttryckt i 
bildspråk kan man säga, att varje person under sitt liv är inbäddad i en räckhållsrymd, som på 
varierande sätt sträcker sig utåt sidorna, bakåt mot det förgångna och framåt mot det eftersträvade. 
Vad rymden innehåller beror på personens egen kapacitet och biografi, men också på vad om-
givningen erbjuder i form av tillgångar att ta av och mottagare att ge till.22

Relationen mellan omgivningens erbjudanden i form av tillgångar, dess tillgänglighet och 
mottagaren skildras på slutet av det här kapitlet. 
 Utöver räckhållet spelar, som antytt, det absoluta avståndet roll som budskapet mås-
te föras över. Denna räckvidd är betingad av tekniska hinder och möjligheter. Budskapet når 
alla som är anslutna till medienätverket.23 Jag skulle vilja betona att båda villkoren måste vara 
uppfyllda – ovalerna i figur 1 överlappar nämligen varandra: Mottagaren måste befinna sig 
inom räckhåll och räckvidd. 
 

Territorium 

Territoriell 
närhet 

Räckhåll Räckvidd 

Närhet i 
nätverk 

Nätverk 

 
Figur 1. Grundläggande begrepp för Törn-
qvists spänningsfält. 

Källa: Törnqvist, G., 1996, s. 16. 

 
Dessutom skulle jag vilja tillägga att båda i viss mån påverkar varandra: Betraktar man det 
idiomatiska översättandet av budskapet från ett språk till ett annat som en teknisk process, 
d.v.s. som en utvidgning av räckvidden, så har man samtidigt utökat ens räckhåll genom 
kontakten med mottagarens kulturella bakgrund. 

                                                 
20 Norstedts svenska ordbok. 1997, s. 819. 
21 Törnqvist. 1996, s. 16. 
22 Hägerstrand, T. refereras i Törnqvist, G., 1998b, s. 150. 
23 Jfr figur 1 och Törnqvist, G., 1998b, s. 151. 
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 Vad gäller det exemplariska ordspråket ovan, levererar Stora ordspråksboken, som är 
baserad på den nederländska utgåvan  Spreekwoordenboek in zes24 talen från van Dale (1992), 
som fransk översättning Une chaîne ne vaut que par ce que valent ses maillons, som tysk 
översättning  Eine Kette ist immer so stark wie ihr schwächstes Glied, som engelsk över-
sättning  A chain is no stronger than its weakest link och som spansk översättning Ninguna 
cadena es más fuerte que su más flaco eslabón.25

 Ens räckhåll påverkas genom utvidgningen av räckvidden inte bara genom att vi får 
kännedom om detsamma på andra språk, utan också genom kunskapen om existensen av 
samma ordspråk, så att ens tankesätt inte längre är unikt. Kedjorna, les chaînes, die Ketten, 
the chains y las cadenas är så att säga vävda till ett nät. Yvonne Martinsson, den svenska 
huvudredaktören till Stora ordspråksboken anmärker: 

På det stora hela är det dock förvånansvärt hur de vanligaste ordspråken återkommer i de olika språ-
ken, och hur de därmed belyser vårt gemensamma europeiska kulturarv.26 [...] Ordspråk visar hur lika 
vi människor är. Var vi än bor, tänker vi på samma sätt och har liknande värderingar.27

Törnqvist däremot menar: 
Vad beträffar den medvetna, språkliga gemenskapen är vi alla mycket ensamma. [...] Social kommuni-
kation fungerar bäst mellan sinnen som under lång tid ”formaterats” analogt.28

Under medvetandegörandet gallras och sorteras den för stora ström av information som 
sinnena har kunnat iaktta. Detta sker enligt olika gränsdragningsprinciper såsom fysisk när-
het, likhet/ släktskap och länkning. Törnqvist anser att detta har implikationen ”att människors 
sätt att tänka förutsätter gränser” och Carl von Linnés indelningsprincip efter likhet och 
släktskap mellan individer i en population får stå som exempel.29 Avsett från att Linné drog 
gränserna på gränsöverbryggande latin, kan en implikation istället för Törnqvists vara, att 
människors sätt att tänka innebär en individuell sättning av gränser och inte nödvändigtvis en 
anpassning till tidigare dragna. Törnqvist nämner besläktade tankevärldar, d.v.s. den 
kulturella bakgrunden eller referensram, som en formaterare innanför gränserna.30 Att språket 
måste vara homogent kan däremot också höra till ett sådant ideal som har lärts ut: Den 
schweiziska kulturen är ett exempel utan ett gemensamt språk samtidigt som den inte alls kan 
betecknas som multikulturell eller integrerad i en större union. 
 Detta leder oss till figur 2. Teknisk räckvidd och mänskligt räckhåll medför 
utvecklingar som verkar i olika riktningar. Dessa drivkrafter spänner upp ett fält med fyra 
geografiska enheter på ett kollektivt plan med territorialstaten i ursprunget.31 Den ökande tek-
niska räckvidden, som genom Internet är nästan oändlig, underlättar för globalisering och 
integration av territorier med varandra i unioner. Enligt Törnqvist skapar 

...ökat resande, vidgad distribution av skrifter och en ljussnabb spridning av information via radio och 
TV [...] förmedlad tillit och föreställd gemenskap mellan människor.32

Mot globalisering och integration verkar det begränsade och begränsande mänskliga räck-
hållet. Törnqvist betonar att det finns utöver ”yttre hinder” ännu svårare övervinnerliga hinder 
på grund av ”mentala tillstånd”.33 De ovan nämnda avgränsningsprinciperna verkar för lokal 

                                                 
24 Språk ett (nederländskan) har ersatts med svenskan och språk sex (latinet) har lämnats ut enligt Stora ord-

språksboken. 2004, s. 3. 
25 Stora ordspråksboken. 2004, s. 597. 
26 Ibid., s. 3. 
27 Ibid., baksidan på boken (min kursivering). 
28 Törnqvist, G., 1998b, s. 151. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Törnqvist, G., 1998a, s. 125f. 
32 Ibid., s. 126. 
33 Ibid. 
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och regional förankring och territoriell splittring. Avgörande är den fysiska eller territoriella 
närheten enligt Törnqvist.34

I möten och samtal blir kommunikationen fullödig. Det är inom synhåll som den sociala väven blir 
som tätast. Det är på platsen som nya, oförutsägbara kontakter ofta knyts. Etnisk och kulturell särart 
rotas i regional miljö, liksom lokal och regional gemenskap och medborgaranda.35

 
 Teknisk räckvidd 

Mänskligt räckhåll

Nätverk Union 

Region Stat 

Integration 

Splittring 

 
Figur 2. Törnqvists territoriella spän-
ningsfält. 

Källa: Törnqvist, G., 1998a, s. 127. 

 
Utgående från de mellanmänskliga nätverken med samma villkor som i figur 2, projicerar jag 
nu i figur 3 ett nätverk i spänningsfältet ner från det kollektiva till det individuella planet. 
Drivkrafterna teknisk räckvidd och mänskligt räckhåll finns fortfarande kvar, men verkar nu 
på ett samhälle med olika individer (här begränsade till två kategorier: cirklar och kryss). 
 På samma sätt som stater integreras i större unioner när den tekniska räckvidden 
ökar, torde en ökande teknisk räckvidd även överbrygga det fysiska avståndet mellan vilka 
individer som helst. Det som Törnqvist betecknar med yttre hinder försvinner. Men om det är 
ens mentala tillstånd och omgivningen, som man är förankrad i, dominerar, så torde det verka 
för relationer med ens gelikar. Så som det mänskliga räckhållet splittrar upp stater i regioner, 
torde det bildas socialt skilda, homogena grupper i samhället, vilket vanligtvis betecknas med 
segregation. 
 

 Teknisk räckvidd 

Mänskligt räckhåll

Integration 

Segregation 

 
Figur 3. Sociala nätverk i ett spän-
ningsfält.36

                                                 
34 Törnqvist, G., 1998a, s. 127. 
35 Ibid. 
36 Figurerna i figur 3 spänns endast upp av de två betecknade dimensionerna. Den tredimensionella effekten är en 

optisk villa. 
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Ett fullkomligt samhälle, där alla individer är länkade till varandra, torde följaktligen kräva 
ökat teknisk räckvidd och ökat mänskligt räckhåll, vilket framgår av den övre högre delen av 
figur 3. Istället för problemen kring segregerade samhällen läggs här grunderna för till-
gängligheten till andra individer och till sociala nätverk. 
 Att skapa tillgång till andra eller att knyta kontakter med andra är en form av kom-
munikation som ingår i figur 4 som ett informationsöverföringssätt. 
 
 GLOBALISERING 

LOKAL FÖRANKRING 

Kontroll 

Reglering 
Styrning 

Förhandling 
Spaning 

Kompetens-
uppbyggnad 

Förnyelse 

Media 

Person-
kontakter Osäkerhet 

Rutin 

 
Figur 4. Informationsöverföringens syften, 
former och egenskaper 

Källa: Törnqvist, G., 1998a, s. 120. 

 
Törnqvist har sorterat informationsöverföringens syften (vänstra kolumnen) efter deras egen-
skaper (till höger). Ju högre upp syftena står desto mer rutinartade är de. Överföringen kan ske 
”snabbt och effektivt med teletekniska hjälpmedel som telefon, telefax och datorer i nät-
verk.”37 Men längre ner i kolumnen kännetecknas syftena av osäkerhet, oförutsägbarhet och 
överraskning. Avgörande för den här studien är följande: 

Forskning visar att media bäst passar för överföring av information inom redan etablerade [min kur-
sivering] sociala nätverk, där osäkerheten är liten. De kan inte ersätta direkta personkontakter mellan 
för varandra obekanta [min kursivering] personer och  mellan nätverk, där osäkerheten är stor.38

Törnqvists förklaring till det är: 
Det är bara inom synhåll som kinetiska och paralingvistiska signaler kommer till sin rätt. [...] Alla hit-
tills kända media fungerar som filter för information [...].39

Att få tillgång till uppsatsinformanter eller allmänt att knyta kontakter med okända personer 
torde alltså vara ingen rutinartad process, utan en form av förnyelse som torde bäst lyckas 
genom direkta personkontakter. Att knyta kontakter genom direkta kontakter må låta para-
doxalt och förklaras med hjälp av figur 5. 

 
                                                 
37 Törnqvist, G., 1998a, s. 119. 
38 Ibid. 
39 Ibid., s. 118. 
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b 

a 

Teknisk räckvidd 

Mänskligt räckhåll 
Figur 5. Två olika kontaktvägar, a 
och b, inom spänningsfältet till ett 
nätverk. 

 
Denna figur visar återigen det ovan beskrivna spänningsfältet, men den här gången med en 
individ nära ursprunget och ett socialt nätverk eller för den del också bara en annan individ 
som den förstnämnda individen vill få kontakt med. Det som är utsatt för spänningen är kon-
taktvägen: Rent teoretiskt måste individen övervinna både de av Törnqvist så kallade yttre 
hindren och de hinder som har att göra med mentala tillstånd och psykiska processer. De 
förstnämnda försvinner i takt med ökad teknisk räckvidd. De sistnämnda kräver hela ens 
personlighet förutom att den kontaktsökande inte redan är ansluten till nätverket, d.v.s. 
personligen känd och redan befinner sig inom räckhåll för kontaktpersonen. 
 Utöver skillnaden i hur hindren övervinns, finns det två vägar och tillvägagångssätt 
med olika tidsordningar. Längs väg a i figur 5 utnyttjas först tekniska hjälpmedel för att sedan 
komma inom räckhåll för kon-taktpersonen. Längs väg b försöker man först komma inom 
räckhåll för densamma genom direktkontakt. På grund av den ovan nämnda asymmetrin i 
informationsöverföringen torde det vara mycket enklare längs väg b, där man till en början 
kan möta den okända och framföra sitt budskap inom synhåll. Väg a med hjälp av brev, e-post 
eller telefon torde däremot fungera när det handlar sig om kontakter inom redan etablerade 
sociala nätverk. 
 Innan jag letar efter den svagaste länken i kedjan och presenterar resultatet, lite teori 
om offentlighetsprincipen. Sedan avgränsar jag ämnet och därefter beskriver jag materialet. 
 

5.1 Offentlighetsprincipen 

”Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk med-
borgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar [.]”40

 Det för demokratin grundläggande fria meningsutbytet och den allsidiga upplys-
ningen ska även ske ”utan att behöva tala om varför eller vem man är.”41 Alla har möjlighet 
att inhämta den information, de vill. Detta i kombination med de offentligt anställdas med-
delarfrihet innebär att det inte finns några hinder att berätta vad de vet.42 Alla allmänna hand-
lingar är därmed i princip tillgängliga för vem som helst att läsa.43

                                                 
40 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, som enligt 14 kap. 5 § som regel gäller även utlänningar, refereras på 

www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/12/jsp/render.jsp?m=print&d=504..., den 18 december 2004. 
41 www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/12/jsp/render.jsp?m=print&d=504..., den 18 december 2004. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
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 En allmän handling är en handing som innehåller på en myndighet lagrad informa-
tion förutom minnesanteckningar eller utkast till beslut.44 Som speciella undantag räknas 
sådant som rör rikets säkerhet och internationella relationer, rikets centrala finans-, penning- 
eller valutapolitik, myndigheters kontroll- och förebyggande verksamheter, enskildas eller 
allmänhetens ekonomiska intressen och bevarandet av djur- eller växtlivet.45

 

6 Avgränsningar 
Uppsatsens ämne har inga självklara gränser och måste därför begränsas. Ett avgränsnings-
kriterium i denna geografiska studie är rummet. Andra kriterier som ligger nära till hands är 
tiden, den kontaktsökandes status i samhället, kontaktpersonernas funktion i förhållande till 
den kontaktsökande och deras juridiska status i samhället. 
 Rummet i sin tur består i det här fallet av två delar på olika skalnivåer: För det första 
utgör det svenska kulturrummet den bakomliggande omgivningen för studiens sociala nät. För 
det andra är den kontaktsökandes väg till informanten, antingen hemifrån inom ett medie-
tekniskt nät eller från gatan (det offentliga rummet) till informantens uppehållsort (informan-
tens domän) eller en kombination av dessa, det stråk som studien begränsas på. 
 Enligt Törnqvist hör de möjligheter och begränsningar, som är direkt kopplade till 
människan själv, till de restriktioner som den vanliga kartbilden av rummet inte visar.46 
Därför utgår en karta om rummet i fråga. Istället har de bakomliggande principerna åskåd-
liggjorts med figurerna 1 till 5. 
 Vad gäller tiden, så är studien aktuell. Studien omfattar samtiden med okänt slut-
datum. Bara tidpunkten för kunskapsinhämtningen (mars 2003, april/ maj 2004 och novem-
ber/ december 2004, se kapitel 8) begränsar studiens giltighet. 
 Med kontaktsökande avser jag till skillnad från SCB:s ovan beskrivna undersökning 
uppsatsskrivande studenter (inte journalister) som söker kontakt med informanter. Alternativ 
som utesluts är förutom arbetssökande, till exempel vänskapssökande, bostadssökande och 
affärskontaktssökande. 
 Det fjärde kriteriet begränsar studien utifrån kontaktpersonens möjliga funktioner i 
relation till den kontaktsökande. Kontaktpersonerna kan vara sådana med eller utan kontakt 
med en öppen krets av personer såsom kunder, patienter eller klienter. Dessutom kan 
kontaktpersonerna vara sådana med eller utan kontakt med en sluten krets personer till 
exempel elever, studenter eller affärspartner. Den här studien undersöker förhållandena med 
kontaktpersoner som inte har kontakt med öppna personkretsar. Det kan däremot finnas 
kontakter med slutna personkretsar. 
 Med kontaktpersonens juridiska ställning i samhället menar jag kontaktpersonen som 
släkt, bekant eller främmande. Främmande kan vara pensionärer, föreningsfunktionärer, 
arbetslösa, självständiga, privat eller offentligt anställda. De tre sistnämnda kan vara kontakt-
personer i tjänst eller privat. Den föreliggande studien begränsas på främmande personer, 
närmare bestämt på föreningsfunktionärer och i tjänst befintliga privat eller offentligt an-
ställda. 
 Sammanfattningsvis ser det avgränsade ämnet, respektive på försvenskat latin, 
definitionen på uppsatsens titel, ut som följande: Uppsatsinformanternas tillgänglighet 
kännetecknad av studerandenas kontaktväg (tillvägagångssätt) – längs vilken kontaktpersonen 
är mer eller mindre ”tillmötesgående” – hemifrån genom det medietekniska nätet eller från 

                                                 
44 www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/12/jsp/render.jsp?m=print&d=504..., den 18 december 2004. 
45 Ibid. 
46 Törnqvist, G., 1998b, s. 147. 
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det offentliga rummet till domänen med informanten, som den studerande inom ramen för 
sina studier söker bland främmande personer såsom föreningsmedlemmar eller i tjänst be-
fintliga privat eller offentligt anställda utan kontakt till öppna personkretsar, såsom kunder, i 
dagens svenska kulturrum. 
 Materialet som fungerar som underlag för den har studien presenteras i det följande 
kapitlet. 
 

7 Materialbeskrivning 
I det första underkapitlet redogörs det för kontexten inom vilken den här studiens informanter 
observerades. Alla observerade personer fungerade som potentiella källor i tidigare studier. 
Dessa tidigare studiers syften och de observerades roller presenteras först. I det andra under-
kapitlet handlar det om de observerade som aktuella källor. I det tredje underkapitlet kritiserar 
jag dessa källor och sedan mig själv eftersom jag var en av aktörerna vid kontaktknytandet. 
Avslutningsvis kommenterar jag den här studiens publicerbarhet utifrån offentlighets-
principen. 
 

7.1 Tidigare studier med de observerade informanterna som källor 

Under studietiden på Södertörns högskola har jag hittills arbetat med tre större studier inom 
ramen för Europaprogrammet. I detta samband har jag alltid knutit kontakter med uppsats-
informanter. På A-nivå har jag genomfört en studie i genusvetenskap,47 på B-nivå har jag 
skrivit en uppsats i kulturgeografi48 och kort före den här studien försökte jag fullborda en C-
uppsats i kulturgeografi49. Dessa tre studier betecknar jag kronologiskt i det följande med A, 
B och C. 

Studie A med förskolepersonal 

Inom ramen för genusvetenskap skulle vi skriva två och två, vilket den svenska studie-
kamraten och grannen till mig, Disa Håland – med arbetserfarenhet från en förskola – och jag 
tillsammans gjorde. Uppsatsens teoretiska ansats var given, men ämnet var valfritt. Vi valde 
att observera en barngrupp och deras förskollärare och barnskötare på en förskola inom räck-
vidd under tre gånger två timmar inom en vecka våren 2003. Studiens syfte var ”att med-
vetandegöra hur genusstrukturer visar sig hos flickor och pojkar i förskolan”.50 Dessutom 
gällde det att ”undersöka när och hur de behandlas olika, i vilken utsträckning och om det då 
beror på att de just är pojkar och flickor – alltså är kopplat till genus [sic!]”51. Därför spelade 
förskolepersonalen en betydande roll som informanter. 

Studie B med medlemmar i vänortsföreningar 

Studie B Vänortens roll som plats/ Die Rolle der Partnerstadt als Ort52 hade som syfte ”att 
redovisa för hur vänorten som plats präglar individens identitet”53. Det gällde att förstå 

                                                 
47 Fuhrmann, I. och Håland, D., 2003. 
48 Fuhrmann, I., 2004b. 
49 Fuhrmann, I., 2004a. 
50 Fuhrmann, I. och Håland, D., 2003, s. 3. 
51 Ibid. 
52 Södertörns högskola avstod från en fullständig publicering och utelämnade den räckhållsförstorande tyska 

halvan. Istället publicerades Fuhrmann, I., 2004b. 
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”associationerna kring den geografiska situationen. [...] Dessutom syftar uppsatsen till att 
lägga grunden för en förklaring av de föreställda gemenskaper som är kännetecknade av 
samhörighetskänslan med vänorten och nationalkänslan samt vilka är överlappande.”54

 Rollen för uppsatsens huvudinformanter var mer eller mindre ovanlig, men av-
görande för resultatet. De skulle rita var sin bild av vänorten i form av mentala kartor och 
dessutom besvara frågor inför en komplementerande intervju. 

Studie C med tjänstemän i den offentliga förvaltningen och i offentliga bolag 

Under andra halvan av höstterminen 2004 påbörjade jag det som möjligtvis skulle fungera 
som examensarbete55. Jag valde ett framtidsorienterat ämne och ett sådant av större allmänt 
intresse enligt min mening. Jag höll på att undersöka Stockholms relation till den växande 
kinesiska ekonomin inte minst med tanke på de i antal ökande kinesiska företagsetableringar i 
Europa. Ur ett stockholmsperspektiv ville jag studera stadens möjligheter och hinder, dess 
planer, behov och strävan att förbereda för lokalisering av kinesiska företag och att förtäta 
handeln med Kina. För att begränsa ämnet och för att vara på den säkra sidan vad gäller 
informanter, valde jag det officiella/ offentliga Stockholm i vidaste mening som målobjekt. 
Offentlighetsprincipen, trodde jag, skulle garantera insynen i stadens offentliga handlingar 
och tjänstekvinnornas och –männens verksamheter och på så vis underlätta för studien. Detta 
blev, som den här studien försöker att analysera, inte alltid fallet. 
 

7.2 Denna studies källor 

Källorna beskrivs kronologiskt i olika utsträckning och oberoende om kontaktknytandet 
lyckades eller ej. 

Personalen på förskolan Aspen i Haninge kommun 

Den personal på förskolan Aspen, som vi hade kontakt med i samband med studie A, består 
av tre kvinnliga pedagoger, Jill, Monika och Sussie.56 Det var däremot endast Sussie som vi 
har knutit kontakt med. De andra två är i det här sammanhanget mindre relevanta. Sussie är i 
40-45 års ålder och har bott i Handen hela sitt liv.57

Medlemmarna i Ratzeburg-Strängnäs-vänortsföreningen i Strängnäs 

Studie B:s huvudinformanter var tre medlemmar i Ratzeburg-Strängnäs-vänortsföreningen i 
Strängnäs. Alla tre är män mellan 50 och 80 år och har bott i Strängnäs större delar av sina liv. 
Dessutom har de haft intensiv kontakt med Strängnäs tyska vänort Ratzeburg och på så vis 
med det som kan kategoriseras som tysk kulturkrets.58 Kontaktpersonen var i första hand 
Bernt Jonsson, ordförande i vänortsföreningen. Studie B visar att ”[Jonssons svenska] natio-
nalkänsla har försvagats till gagn för samhörighetskänslan med vänorten”59. 

                                                                                                                                                         
53 Fuhrmann, I., 2004b, s. 9. 
54 Ibid. 
55 Fuhrmann. I., 2004a. 
56 Fuhrmann, I. och Håland, D., 2003, s. 3. 
57 Personalen på förskolan Aspen i Haninge Kommun, muntligen i mars 2004. 
58 Fuhrmann, I., 2004b, s. 11f. 
59 Ibid., s. 15. 
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Medlemmet i Rheinsberg-Mariefred-vänortsföreningen i Mariefred 

Som komplement har i studie B fungerat en medlem i Rheinsberg-Mariefred-vänorts-
föreningen i Mariefred. Hans Lundén har varit verksam i vänortsföreningen i tio år. Under 
denna tid har han gjort erfarenheter med tyska Rheinsbergsbor.60 Här bör noteras att Hans 
Lundén är bror till min dåvarande handledare Thomas Lundén.61

Personalen i en privat handelskammare i Stockholm 

På den Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm är det två yngre kvinnliga receptionister 
i 20-30 års ålder som samtidigt pratar med mig. Samtalet fördes på svenska. Eftersom båda  
har svarat i telefon och pratat tyska med lätt svensk brytning, torde de vara svenskor. Deras 
arbetsplats medför kontakter med den tyska kulturen.62

Personalen i Stockholms handelskammare 

Kvinnan bakom den lilla receptionsluckan var knappt synlig. Vidare kontakt skedde därifrån 
med telefon till en okänd person på Lina Nertbys kontor.63

Stockholms stads internationella direktör och sina kolleger 

Stockholms stads internationella direktör, Suzanne Liljegren, beskrevs av en av sina kolleger 
som mycket upptagen. Denna kollega och receptionisten försöker hjälpa mig. Detta gäller 
även Per Spolander i samma enhet på Stockholms stadshus.64

Personalen på Invest in Sweden Agency och direktören för internationell koordinering 

En öppen receptionist i medelårs ålder är en avgörande källa, på samma sätt som Thomas 
Ahlberg, direktör för internationell koordinering, en öppen, intresserad och tillmötesgående 
person, som verkar vara väldigt upptagen (jfr det anslutande kapitlet).65 Inom ramen för sin 
tjänst är han angelägen att ha bra relationer med folk från Sveriges handelspartner. 

Personalen på Kommerskollegiet 

Personalen på kommerskollegiet, Annika Widell, har jag inga närmare uppgifter om. 

Personalen på Importrådet/ Svensk handel 

Ann Christiansson är den person som reagerade på mitt mejl. Det är dock Börje Risinggård – 
samtidigt som han arbetar åt Importrådet/ Svensk handel och är vice ordförande i Svenskt-
kinesiska handelsrådet, som svarar mig (se även nedan).66

Personalen på Svenskt-kinesiska handelsrådet/ Exportrådet 

Elisabet Söderström är kanslichef för Svenskt-kinesiska handelsrådet. Detta råd har bildats av 
Importrådet och Exportrådet.67

                                                 
60 Fuhrmann, I., 2004b, s. 12. 
61 Lundén, T., muntligen i april 2004. 
62 Deltagande observation på Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm, den 26 november 2004. 
63 Deltagande observation på Stockholms handelskammare, den 26 november 2004. 
64 Spolander, P., muntligen i telefon den 3 december 2004. 
65 Deltagande observation på Invest in Sweden Agency, den 2 december 2004. 
66 Risinggård, B., skriftligen via e-post, den 26 november 2004. 
67 Ibid. 
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Personalen på Institutet för framtidsstudier 

Någon okänd person vid namn Anne-Marie och den för mig okände Bo Malmberg har rea-
gerat på mitt kontaktförsök.68

Personalen på Näringsdepartementet 

Hans Öqvist på Näringsdepartementet har svarat mig. Han talade på egen hand även för Ut-
rikesdepartementet.69

Personalen på Utrikesdepartementet 

Paradoxalt nog består personalen på Utrikesdepartementet för mig i detta sammanhang endast 
av en anonym e-post-adress. I och med att denna torde vara ”bemannad” har den också en 
funktion i samhället. Därför betraktar jag den som en källa. 

Marknads- och trafikchefen för Stockholms hamn AB 

Förutom receptionisten fungerar marknads- och trafikchefen för Stockholms hamn AB, Björn 
Neckman, och i viss mån teknikchefen Kjell Karlsson som källor. Björn Neckman har viss 
kontakt med sina kolleger i den tyska delstatens Hamburgs hamndepartement. Denna hamn 
spelar en viktig roll för Stockholms hamn och dess marknadschef.70

Personalen på Banverket 

Personalen på Banverket kan delas upp i de på Östra banregionen i Sundbyberg, en i huvud-
kontoret i Borlänge och en i ett kontor i Stockholm. Vid Östra banregionen är det re-
ceptionisten71 och Per Arne Kreitz som jag pratade med. I Borlänge är det Katrin Isaksson, 
chefen för enheten för järnväg och samhälle, transportpolitik och prognoser, och i Stockholm 
Jakob Wajsman, medarbetare i denna enhet och civilingenjör, som jag pratade med.72

Personalen på Stockholms stads näringslivskontor 

Personalen som jag möter svarar på telefonväxelns nummer och är för mig okänd. Olof Gus-
tavsson är ytterligare någon som jag inte har några uppgifter om. 

Personalen på Business Arena Stockholm 

Jag har inga namn för kontaktpersonen på Business Arena Stockholm, endast telefonnummer. 

Övriga tänkbara källor 

Det finns ett fåtal potentiella informanter till studie C som här skulle kunna fungera som 
källor. Avsett från Han Xiao Dong, en svensktalande sekreterare på handelsavdelningen vid 
kinesiska ambassaden i Stockholm, som jag hade telefonkontakt med och som av sig själv 
erbjöd sig som informant,73 vilket jag tackade nej till, eftersom jag ville undvika problem med 
tolkningen av kinesisk icke-verbal kommunikation och underförstådda signaler, så var det en 

                                                 
68 Malmberg, B., skriftligen via e-post, den 26 november 2004. 
69 Öqvist, H., muntligen i telefon den 30 december 2004. 
70 Deltagande observation på Stockholms hamn AB, den 10 december 2004. 
71 Deltagande observation på Banverkets Östra regionkontor, den 2 december 2004. 
72 Kreiz, P. A., muntligen i telefon den 3 december 2004. 
73 Han Xiao Dong, muntligen i telefon den 6 december 2004. 
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studiekamrat till mig som gav mig adresser till svenska affärsmän med kinakontakter. Dessa 
försökte jag inte nå på grund av att de inte utgör en del av det officiella Stockholm som 
studien skulle utgå ifrån. 
 

7.3 Källkritik 

Alla nämnda personer och persongrupper – förutom de under övriga nämnda – har antingen 
faktiskt fungerat eller var tänkta som uppsatsinformanter och var inte medvetna om sin roll 
som iakttagen uppsatsinformant för den här studien. Dessutom omfattas de av den definition 
som gjordes ovan i avgränsningskapitlet. Källorna, så som de ovan är sammanställda, är 
oberoende av varanda. Det kan däremot finnas kontakter inom persongrupperna, vilket 
förtydligas nedan i resultatdelen. Sammanfattningsvis utgör materialet ett autentiskt underlag 
för studien. 
 

7.4 Självkritik 

Liksom de ovan kritiserade källorna visste jag inte att jag skulle utnyttja kontaktknytandena 
inom ramen för tidigare studier som sådana för den här studien. Kontaktförsöken var därmed 
inte påverkade av den här studien. Alla kontakter gjordes med målet att få tillgång till 
uppsatsinformanter. Det som kan kritiseras som negativt är att jag analyserar kontaktvägar 
mellan mig själv och andra. Det finns däremot åtminstone ett grundläggande faktum som talar 
för sig och är svårbestridligt: Antingen har jag fått tillgång till en informant eller ej. Dessutom 
är det inte nödvändigtvis givet att utomstående skulle få säkrare kunskap om misslyckade 
kontakter på grund av brist på mänskligt räckhåll (jfr 3.1 Metodval, första och sista punkt). 

Kort om min bakgrund: Jag är född och uppvuxen i Hamburg i Nordtyskland. Hela mitt 
liv har min familj och jag rest mycket – både inrikes och i ungefär 35 andra länder. Vi har 
nästan alltid rest på egen hand och hade på så vis också kontakt med folk som inte var 
sysselsatt inom turismbranschen, till exempel när vi har handlat på marknader. I Hamburgs 
innerstad har jag bland annat arbetat i en specialbokhandel för kartor och reseguider. Där har 
jag kontaktat kunderna och delvis utländska turister i butiken. Men jag hade också att göra 
med affärsmän och –kvinnor. Även beställningar gjorde jag på eget initiativ i in- och utlandet 
hos förlag och myndigheter (även hos svenska Lantmäteriet). 

Sedan den 28 november 1999 har jag bott på olika ställen i Sverige. Mina erfarenheter 
med kontaktknytandet har under tiden överskuggats av det oväntade mötet med ett diko-
tomiserande och delvis värderande kulturtänkande hos många och av mötet med det 
berättigade eller ej kravet efter idiomatisk svenska, vilket jag, som syns, inte uppfyller. 

Avslutningsvis vill jag konstatera att jag och min så kallade bakgrund som aktör 
självklart enormt har påverkat kontaktknytandena. Om däremot ens bakgrund ska spelar roll 
eller ej är i detta sammanhang en ideologisk fråga som samhället eller – för opartiskhetens 
skull – ”särhällena” måste ta ställning till. 

8 Resultat 
Resultaten för kontaktknytandena är ordnade på samma kronologiska sätt som de mot-
svarande beskrivningarna av källorna. Så att jag senare på ett enkelt sätt kan referera till de 
fall som liknar varandra, har jag här numrerat kontaktgrupperna. Siffrorna står inom paren-
teser bakom rubrikerna. 
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Kontaktknytandet med personalen på förskolan Aspen i Haninge kommun (1) 

Tillsammans med den andra författaren för studien, Disa Håland, har jag gått till den valda 
förskolan och har knackat på dörren. Det har varit näraliggande att Disa, som tidigare har 
arbetat på en förskola, har inlett samtalet och stämt träff med pedagogen Sussie.74

Kontaktknytandet med medlemmarna i Ratzeburg-Strängnäs-vänortsföreningen (2) 

Jag har ringt till Bernt Jonsson, ordföranden i vänortsföreningen, och berättat om uppsats-
projektet. Dessutom har jag nämnt att jag är från Hamburg vilket ligger nära Strängnäs vänort. 
Då började han tala entusiastiskt om vänortsrelationen och istället för att ge mig adresser till 
ytterligare personer, var det han som skapade kontakterna. Det var också han som har ringt 
mig tillbaka och gett mig ett positivt besked.75

Kontaktknytandet med medlemmet i Rheinsberg-Mariefred-vänortsföreningen i Mariefred (3) 

Under ett handledingstillfälle med min dåvarande handledare Thomas Lundén gav han mig 
tipset att kontakta sin bror i Mariefreds vänortsförening. I telefonsamtalet med Hans Lundén 
refererade jag till Thomas Lundén. Utöver möjligheten för en intervju fick jag till och med 
erbjudandet att följa med på en av Hans Lundén guidad tur genom Gripsholms slott, som jag 
var tvungen att tacka nej till på grund av besöket i Strängnäs.76

Kontaktknytandet med personalen i en privat handelskammare i Stockholm (4) 

Den 26 november 2004 blev jag insläppt av en utpasserande i trappuppgången till Svensk-
Tyska Handelskammaren i Stockholm. En annan utpasserande släpper in mig i handels-
kammarens lokaler. Jag har berättat för receptionisten om mitt ärende, att jag undrar om 
någon skulle kunna ställa upp som informant för min ”Kina-uppsats”, då det må finnas något 
av de många i Tyskland, speciellt i Hamburg, etablerade kinesiska företag som vill sprida sin 
verksamhet till Sverige. Därpå blev jag hänvisad till Stockholms handelskammare. Recep-
tionisten fokuserade på ordet kinesiskt och kände den Svensk-Tyska Handelskammaren inte 
längre som rätt institution. Ändå bad hon sin kollega i receptionen om hjälp, medan hon själv 
var tvungen att svara i telefon. Efter en stund informerade mig kollegan att handelskammaren 
brukar ta betalt för sina tjänster, vilket studenter, enligt henne, vanligtvis inte har accepterat. 
På min konkreta fråga till henne när ett företag i dagens globaliserade ekonomi anses som 
tyskt, svenskt (eller kinesiskt) kunde hon inte svara och gick och frågade andra kolleger. 
Resultatet var en lapp med webbplatsadresser för Schwedenkammer och Internationale Han-
delskammer i Tyskland, SCB, Importrådet/ Svensk handel och Exportrådet i Sverige. Kon-
taktknytandet med någon uppsatsinformant lyckades inte.77

Kontaktknytandet med personalen i Stockholms handelskammare (5) 

Receptionen till Stockholms handelskammare begränsas av en liten trälucka direkt bakom den 
öppna ingångsdörren. Receptionisten uppfattar mitt ärende och hänvisar mig till Lina Nertby, 
den ansvariga för Kina-frågor. På en lapp skriver receptionisten hennes namn och telefon-
nummer och ställer en telefon i receptionsluckan. Jag slår det angivna numret och får veta av 
en annan person, att Lisa Nertby inte är närvarande och att kontoret har att göra med bistånds-

                                                 
74 Deltagande observation på förskolan Aspen i Haninge kommun i mars 2003. 
75 Deltagande observation med Bernt Jonsson i april 2004. 
76 Lundén, H., muntligen i telefon i april 2004. 
77 Deltagande observation på Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm, den 26 november 2004 
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frågor eftersom Kina betraktas som utvecklingsland. Därmed blev Stockholms handels-
kammare för mig en irrelevant aktör i de svensk-kinesiska handelsrelationerna.78

Kontaktknytandet med Stockholms stads internationella direktör och hennes kolleger (6) 

Den 25 november 2004 mejlar jag det som återges i bilaga 1 till Suzanne Liljegren, 
Stockholms internationella direktör. Den 26 november vid lunchtiden tar jag mig till 
Stockholms stadshus för att direkt få kontakt med henne, som under hösten har intensifierat 
samarbetet med Peking vad gäller kommunernas användanden av IT. Receptionisten ringer 
till henne och ger telefonluren till mig. Jag får veta av en kollega till Suzanne Liljegren, att 
hon är bortrest och att jag skulle försöka nå henne en vecka senare.79

 En vecka senare, den 3 december 2004 på förmiddagen, ringer jag igen och pratar 
med samma person. Suzanne Liljegren kan nås först måndagen den 6 december 2004. Jag får 
mobiltelefonnumret till Per Spolander och ringer till honom. Han befinner sig i tunnelbanan 
och är endast ansvarig för Stockholms innereuropeiska relationer. Han hänvisar mig till Su-
zanne Liljegren och Stockholms näringslivskontor (se nedan).80

 Måndagen den 6 december 2004 når jag Suzanne Liljegren via telefon. Efter att jag 
har skildrat mitt ärende och vi sedan har kommit in på en tänkbar vänortsrelation mellan 
Stockholm och Peking, säger hon att Stockholm av princip inte ingår vänortsrelationer med 
andra städer. Sådana verksamheter anses vara biståndsprojekt som Stockholm inte har någon 
nytta av. Hon avslutar samtalet med att jag skulle kunna skicka intervjufrågor och att hon 
sedan skulle vilja fundera över vem som kan svara på dem.81

 Den 8 december 2004 efter ett handledningstillfälle mejlar jag frågorna (se bilaga 2). 
Tre dagar senare får jag två för mig märkvärdiga likadana felmeddelanden (se bilag 3) som 
samtidigt säger att försök till utdelning fortsätter. Nästan på dagen två månader [sic!] senare 
och en månad efter inlämningsdatumet för uppsatsen får jag ett positivt svar av henne (se 
bilaga 4). 

Kontaktknytandet med personalen på Invest in Sweden Agency och med direktören för 

internationell koordinering (7) 

Den 25 november 2004 försöker jag kontakta Invest in Sweden Agency via e-post (se bilaga 
5). Samma dag som jag åker till ovan nämnda receptioner (den 26 november 2004) försöker 
jag också gå till ISA. Det visar sig att adressen i den aktuella telefonkatalogen inte längre 
stämmer. 
 Efter en vecka utan svar på mejlet åker jag till den adress som de har flyttat till 
(Stockholms World Trade Center). På orienteringstavlan i WTC fanns ISA inte med än och 
WTC:s receptionist arbetade då den första dagen i sin nya tjänst, men tog reda på var ISA höll 
till. ISA:s receptionist gick omedelbart efter mitt framförande till Thomas Ahlberg som hon 
trodde vara ansvarig och hämtade honom. När Thomas Ahlberg hörde av mig att jag var från 
Hamburg och när han hörde det ovanligt höga antalet kinesiska företag som redan har etable-
rat sig där, bokade han en tid för mig i sin redan fulla almanacka.82 Den 10 december 2004 
genomfördes intervjun. 

                                                 
78 Deltagande observation på Stockholms handelskammare, den 26 november 2004. 
79 Deltagande observation på Stockholms stadshus, den 26 november 2004. 
80 Spolander, P., muntligen i telefon den 3 december 2004. 
81 Liljegren, S., muntligen i telefon den 6 december 2004. 
82 Deltagande observation på Invest in Sweden Agency, den 2 december 2004. 
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Kontaktknytandet med personalen på Kommerskollegiet (8) 

Torsdagen den 25 november fick även Kommerskollegiet e-post av mig (se bilaga 5). Mån-
dagen den 29 november 2004 ringde Annika Widell hem till mig. Hon erbjöd mig aktuell 
statistik,83 vilken kom fram till mig dagen därpå. 

Kontaktknytandet med personalen på Importrådet/ Svensk handel (9) 

Importrådet/ Svensk handel fick också e-post den 25 november 2004 (se bilaga 5). Dagen 
därpå får jag ett svar av Börje Risinggård som har fått mitt mejl vidarebefordrat av Ann Chris-
tiansson. Han tipsar mig ISA och Svenskt-kinesiska rådet och dess kanslichef Elisabet Söder-
ström i Stockholm. Dessutom skriver han till mig. ”Du är välkommen att ringa mig för syn-
punkter relaterade till export till Sverieg [sic!] och ev investeringar som följd av det.”84 Jag 
fortsätter inte försöket att knyta kontakt. För vidare resonemang se analyskapitlet. 

Kontaktknytandet med personalen på Svenskt-kinesiska handelsrådet/ Exportrådet (10) 

Telefonsamtalet med kanslichefen för Svenskt-kinesiska rådet, Elisabet Söderström, leder inte 
till någon möjlighet att genomföra en intervju. Istället tipsar hon mig ett fåtal kinesiska före-
tag i Stockholm och Han Xiao Dong på kinesiska ambassaden i Stockholm.85

Kontaktknytandet med personalen på Institutet för framtidsstudier (11) 

Institutet för framtidsstudier får e-posten som återfinns i bilaga 6 den 25 november 2004. Da-
gen därpå får jag svaret av Bo Malmberg: ”Det är ingen hos oss som jobbar med Kinesiska 
[sic!] företag i Stockholm. Ett tipps [sic!]: Invest in Sweden Agency”86

Kontaktknytandet med personalen på Näringsdepartementet (12) 

Näringsdepartementets kontaktinformation får e-post som finns i bilaga 5. Hans Öqvist ringer 
till mig och meddelar att han tror sig veta att departementstjänstemännen är mycket upptagna, 
vilket lär vara likadant på Utrikesdepartementet. Så att jag inte väntar förgäves förklarar han 
för mig att min e-post inte kommer att leda till mer än det här telefonsamtalet och han nämner 
mig ärendets nummer: N 2004/ 9149/ Brev.87

Kontaktknytandet med personalen på Utrikesdepartementet (13) 

Utrikesdepartementets kontaktinformation får e-post i bilaga 6 den 25 november 2004. Sedan 
dess har inte hänt någonting. 

Kontaktknytandet med marknads- och trafikchefen för Stockholms hamn AB (14) 

För att förminska väntetiden efter skriftliga kontaktförsök åkte jag till Stockholms hamn AB:s 
kontor den 2 december 2004 och var framme vid 8-tiden på morgonen. Receptionisten för-
sökte nå informationschefen, Lisette Berg, via telefon, men hon var inte på plats än. Som ett 
alternativ hänvisade hon mig till Björn Neckman, chef för marknads- och trafikavdelningen 
och till Kjell Karlsson, teknikchefen. Receptionisten gav mig en telefon för att kunna ringa 
själv. Medan jag försöker ringa, kommer Björn Neckman och Kjell Karlsson nästan samtidigt 
                                                 
83 Widell, A., muntligen i telefon den 29 november 2004. 
84 Risinggård, B., skriftligen via e-post den 26 november 2004. 
85 Söderström, E., muntligen i telefon den 6 december 2004. 
86 Malmberg, B., skriftligen via e-post den 26 november 2004. 
87 Öqvist, H., muntligen i telefon den 30 december 2004. 
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till jobbet. Receptionisten introducerar oss och jag framför mitt ärende. Björn Neckman 
känner sig mer tilltalad än Kjell Karlsson. När Björn Neckman hörde att jag även är intresse-
rad av Stockholms handelsrelation med Kina via andra städer, såsom Hamburg, bokade vi en 
tid för intervju.88

Kontaktknytandet med personalen på Banverket (15) 

Den 2 december 2004 åkte jag till Banverkets kontor i Sundbyberg. Receptionisten lyssnar 
uppmärksamt till mitt ärende och ringer därefter runt väldigt mycket. En gång hörde jag hur 
hon med skojigt tonfall sade i telefonluren: ”Har du verkligen tid !?” 
 Per Arne Kreitz, som slutligen skulle vara den rätta kontaktpersonen för mig, var inte 
anträffbar. Jag fick en lapp med hans telefonnummer som jag skulle ringa till honom dagen 
därpå.89

 Per Arne Reitz hänvisade mig till Katrin Isaksson, chefen för enheten för järnväg och 
samhälle, transportpolitik och prognoser, och ytterligare tre kolleger i Borlänge.90

 Katrin Isaksson menade att hennes medarbetare Jakob Wajsman i Stockholm är rätt 
person.91 Först måndagen den 6 december 2004 nådde jag Jakob Wajsman via telefon. Det 
visade sig att han är civilingenjör och expert på datorprognosprogram. Han har också med-
författat en studie i uppdrag av Järnvägsutredningen vilken han skickade till mig omgående.92

Kontaktknytandet med personalen på Stockholms stads näringslivskontor (16) 

Via stadshusets växel i Stockholm nådde jag Stockholms stads näringslivskontors växel och 
sedan Olof Gustavsson. Det väldigt korta samtalet (drygt 2 min.) ledde endast till tipset om 
Business Arena Stockholm.93

Kontaktknytandet med personalen på Business Arena Stockholm (17) 

Personalen på Business Arena Stockholm rekommenderade mig i telefon den 3 december 
2004 att kontakta ISA. När jag sade att jag redan hade gjort det, avslutades samtalet med att 
jag i så fall redan skulle ha fått kontakt med bästa möjliga persongrupp.94

9 Analys 
De i förra kapitlet presenterade resultaten för kontaktknytandena analyserar jag här utifrån 
gemensamma drag och olikheter. För att enklare kunna referera till de ovan stående fallen 
använder jag mig av sifferbeteckningarna inom parenteser. 
 Som huvudegenskap för kontaktförsöken fungerar deras utgång: Det verkar vara helt 
kategoriskt; antingen har jag fått en tid för intervju eller inte. Men det finns också tvivelaktiga 
fall som belyses efter de entydiga (se tabell 1). 

                                                 
88 Deltagande observation på Stockholms hamn AB, den 2 december 2004. 
89 Deltagande observation på Banverkets Östra regionkontor, den 2 december 2004. 
90 Kreitz, P. A., muntligen i telefon den 3 december 2004. 
91 Isaksson, K., muntligen i telefon den 3 december 2004. 
92 Wajsman, J., muntligen i telefon den 6 december 2004. 
93 Gustavsson, O., muntligen i telefon den 3 december 2004. 
94 Business Arena Stockholm, muntligen i telefon den 3 december 2004. 
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Kännetecken för kontaktknytandena 

lyckade fall tvivelaktiga fall, slutligen 
misslyckade misslyckade fall 

  reception med liknande 
funktion som en telefonväxel 
telefonsamtalen utan hjälpsam 

referens eller bakgrund och 
med förminskad akustisk 

signalöverföring ingen e-post, antingen direkt 
eller via telefon samt minst ett 
av nedanstående kännetecken 

 e-post utan hjälpsam referens 
eller bakgrund, lätt att inte 

svara på och enkelriktad p.g.a. 
uteslutligen skriftligen 

positiva associationer med 
den kontaktsökandes 
kulturella bakgrund 

den kontaktsökandes 
misstolkning av budskapet 

p.g.a. den omgivande 
situationen; territoriellt, men 

icke kulturellt präglad 

bakgrunder uppenbart lika, 
men oviktiga p.g.a. 

störfaktorer såsom stor 
arbetsvolym 

redan befintliga kontakter 
med ett socialt nätverk eller 

en referensperson 
  

 
inte rent rumsligt, utan 

tidsgeografiskt p.g.a. tiden 
som restriktion 

 

Tabell 1. Kännetecken för kontaktsökandena 

 
 Vad gäller fall (1), (2), (3), (7) och (14), så blev jag framgångsrik. Gemensamt för 
alla är att kontakten inte blev av med hjälp av e-post, utan skedde antingen direkt eller via 
telefon. En annan gemensam omständighet kan ha varit att alla informanter, förutom (1), 
tydligt hade positiva associationer med min bakgrund, som jag tillkännagav. I fall (1) och (3) 
hade jag redan kontakter och kunde antingen ange någon referensperson eller lät referens-
personen sköta kontaktknytandet. I fall (2) fick jag genom kontaktknytandet tillgång till ett 
socialt nät vilket underlättade för ytterligare kontakter. Den direkta kontakten i fall (14) fick 
jag så att säga framför receptionen genom att passa på den rätta personen. Det var jag som 
mottog den potentiella kontaktpersonen. 
 De avgörande faktorerna var alltså positiva associationer med den kontaktsökandes 
bakgrund, direkt kontakt eller redan befintlig tillgång till ett socialt nät. 
 Men även i de negativa fallen spelade min bakgrund roll. I fall (9) var den till och 
med avgörande för misslyckandet. Det var den kontaktsökande som tolkade ett skriftligt svar 
fel. Meningen ”Du är även välkommen att ringa mig för synpunkter [...]” kan vara dubbel-
tydig. Antingen betyder den ”[...] att ringa mig för att ge synpunkter [...]” eller ”[...] för att få 
synpunkter [...]”. Men kontexten, d.v.s. allt som har skrivits, hade endast tillåtit den rätta 
tolkningen, nämligen ”att få”. 
 Samma dag blev jag däremot hänvisad från en person till den nästa och kände mig 
missförstådd och i praktiken överallt avvisad. Den här situationen kan – i efterhand betraktad 
– ha bidragit till att jag tolkade svaret, som även den började med många tips om andra 
möjliga informanter, fel. Det var alltså min bakgrund, präglad av den omedelbara omgiv-
ningen och det strax förut upplevda, som var ett hinder. Den här bakgrunden var i första hand 
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däremot inte språkligt-kulturellt betingad: Samma komprimerade mening går nämligen nästan 
ordagrant att översätta till mitt modersmål! 
 Det andra fallet, där min bakgrund spelade roll, är fall (4). Där var uppenbart att den 
här potentiella informanten har intensiva relationer med min kulturkrets. Ändå kom någon 
kontakt inte till stånd. Detta kan ha att göra med att personalen i fråga strax före mitt 
framförande hade mycket att göra med andra personer samtidigt som det gällde att svara i 
telefon. Personalen kan i den situationen ha fastnat för det som var mest främmande och 
därmed lättast att bli av med. Fall (4) är också det enda fallet där jag inte kom längre än till 
receptionsdisken, inte ens via telefon. 
 För det tredje kan nämnas fall (6). Skillnaden mellan den potentiella informantens 
kulturella bakgrund och min uppenbarade sig för mig, när informantens förståelse av 
vänortsbegreppet blev tydligt. Denna person betraktade vänorter ur ett traditionellt nordiskt 
perspektiv där vänortsverksamheter ursprungligen var biståndsprojekt med de utländska 
deltagarna som adoptiv- eller fadderort. Den ursprungligen andra, medeleuropeiska förståel-
sen, som idag även har många aktörer i svenska kommuner, kännetecknad av ömsesidighet 
och jämlika utbyten av diverse slag mellan båda parter, kom inte fram hos informanten i 
fråga.95 Om denna kulturella skillnad var avgörande, är däremot ovisst. 
 I de andra fallen, (5), (6) och (15), förutom de ovan nämnda (7) och (14), där jag gick 
till någon reception, hade mottagningen samma effekt som om jag hade ringt hemifrån till 
någon växel. Möjligtvis gjorde min fysiska närvaro att förmedlingsförsöken i fall (15) var mer 
intensiva eftersom det är enklare att avsluta ett telefonsamtal än att få någon att lämna 
receptionen med oförrättat ärende. Men i fall (5) och (6), där jag själv fick prata i en lånad 
telefon, var besöket meningslöst.  
 Vad kännetecknar telefonsamtalen? Inget fall med telefonkontakt lyckades, förutom 
(2) och (3), där en referens eller min bakgrund var hjälpsamma, och förutom i viss mån fall 
(6). Jag hade endast det talade (icke-idiomatiska) språket till förfogande och kunde inte 
anpassa mig till icke-hörbara signaler. Detta kan vara en anledning till bristande kommuni-
kation. Men kanske var det också bara så, att de tillfrågade trodde sig inte kunna bidra med 
kunskap till studien i fråga. I vissa fall, såsom (10) och (17), är det däremot uppenbart att de 
hade andra, för mig okända skäl, för att inte ställa upp. Dessa potentiella informanter var 
nämligen till namnet experter inom samma område som studien handlade om. 
 Vad gäller försöken med e-post, (6), (7), (8), (9) , (11), (12) och (13), så lyckades jag 
bara i fall (9). Innehållet i e-posterna var ungefär detsamma (jfr bilagorna 1, 5 och 6). Att en 
mottagare reagerade positivt tyder på att budskapet nådde fram. Men det betyder inte att alla 
kände sig tilltalade. Andra, så som fall (12), tackade nej, på grund av tidsbrist och återigen 
andra svarade inte alls. Det som är anmärkningsvärt i fall (6) och (7) är, att jag samtidigt som 
man inte svarade på e-posten, fick tag i dem på ett annat sätt. Sättet var i dessa fall inte en 
form av enkelriktad kommunikation. 
 Sammanfattningsvis kan man konstatera att de negativa faktorerna var e-posten, som 
man lätt kan låta bli att svara på, och telefonen, där samtalen lätt kan avslutas av den till-
frågade. I båda fallen är kommunikationen också begränsad till antingen talat eller skrivet 
språk. Dessutom har det visat sig att en reception inte är någon garanti för någon mottagning. 
 Avslutningsvis analyserar jag, som antydd, de tvivelaktiga fallen (6) och (9). Det är 
obestridligt att det inte genomfördes någon intervju med bådadera personer. Men i fall (9) var 
det inte alls så att det berodde på dålig tillgänglighet. Personen i fråga ställde till och med 
nästan omedelbart upp som informant, visserligen bara inom ramen för en telefonintervju. 
Kontakten kom inte till stånd på grund av situationen som den kontaktsökande befann sig i. 

                                                 
95 Jfr Fuhrmann, I.,. 2004b, s. 3. 
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 Vad gäller fall (6), så måste man lämna det rumsliga perspektivet, för att förstå 
tillgängligheten. Nr. 6:s beredskap för en intervju efter två månader påminner en om att 
tillgänglighet har att göra med att gå till någon eller något. Detta betyder att man förflytter sig 
genom rummet i en viss tid. Bristen på tillgängligheten i fall (6) beror på tidsfaktorn, som 
omfattas av ett tidsgeografiskt perspektiv. I och med att tiden för kontaktsökandet var begrän-
sad betraktar jag i det följande fall (6) som misslyckat. 
 

10 Diskussion 
I det här kapitlet relaterar jag först det analyserade resultatet till uppsatsens teoretiska ansats 
och i anslutning till det svarar jag på de frågor som ställdes i kapitel 2.1. 
 I den här uppsatsen har jag som utgångssituation Törnqvists teori om mänskligt 
räckhåll och teknisk räckvidd inom ett territoriellt spänningsfält. Denna ansats har jag ut-
vidgat genom att projicera de för dess drivkrafter utsedda subjekten på ett individuellt plan. 
 Till att börja med kan man konstatera att de i den teoretiska ansatsen behandlade 
storlekarna verkligen förekommer under processen för kontaktknytandet. Det finns både 
teletekniska hjälpmedel, såsom telefon och e-post, och yttre hinder i form av svårpasserbara 
ingångsområden som delar det offentliga rummet från arbetsplatserna. Dessa föremål på-
verkar den tekniska räckvidden. Men det är inte nödvändigtvis så att den tekniska räckvidden 
ökar tack vare de tekniska hjälpmedlens existens. Det har visat sig att e-post genom alter-
nativet att inte svara, förminskar räckvidden jämfört med ett muntligt samtal. Även telefonen 
kan leda till mindre kontakt jämfört med en resa till kontaktpersonen och ett anslutande 
samtal mellan fyra ögon. Men framför allt är det receptioner som inte alltid har funktionen 
som mottagning för besökare, utan delvis fungerar som filtrar, för att använda ett av Törn-
qvists begrepp.96

 Även den andra viktiga storleken i Törnqvists spänningsfält förekommer. Det blev 
tydligt att ens bakgrund kan vara avgörande för tillkomsten av kontakter. Ens mentala till-
stånd var det inre hindret vid misstolkningen av ett positivt svar. Det som inte har visat sig är 
att ens kulturella bakgrund utgör ett inre hinder. Detta betyder däremot inte att den kan vara 
ett hinder. SCB:s studie hänvisar till exempel till att många bedömer att ens bakgrund kan 
vara ett hinder.97 Dessutom kan man hävda att det är det mänskliga räckhållet som styr 
användandet av de tekniska hjälpmedlen. Hade jag till exempel varit framgångsrik när jag 
kontaktade de potentiella informanterna via e-post, hade jag senare kanske inte åkt till andra 
potentiella informanter för att nå de direkt. Mitt räckhåll och mina erfarenheter styrde mig 
senare från att avstå från e-post. 
 Vad gäller det territoriella spänningsfältet, så har det blivit klart att den tekniska 
räckvidden och det mänskliga räckhållet inte alltid verkar mot samma håll utan att de drar i de 
rumsligt till varandra relaterade individerna. E-posten som teknisk hjälpmedel i fall (7) har 
inte förminskat det relativa avståndet mellan individerna, medan den mellanmänskliga direkt-
kontakten gjorde ett möte möjligt i samma fall. 
 Men det är inte bara så att det finns Törnqvists teoretiska begrepp på ett nerprojicerat  
plan, utan även mina abstrakta tankar kring kontaktvägar i spänningsfältet har blivit mer kon-
kreta: Har man kommit inom någons mänskliga räckhåll, så är tekniska hinder marginella. I 
de fall, där jag antingen kunde ange någon person som referens – en rent psykisk process – 

                                                 
96 Törnqvist, G., 1998a, s. 119. 
97 SCB. 9 december 2004, s. 2. 
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eller där jag mötte sympati tack vare positiva associationer med min bakgrund, var kontakten 
nästan fullbordat.98

 Kontaktvägen med första mellanmålet att överbrygga de yttre, tekniska hindren (väg 
a i figur 5) fungerar också, men mindre effektivt. Fall (6) och (15) har visat att knytandet av 
kontakter med okända personer inte är en rutinartad, enkelriktad process. Det fanns flera e-
poster och samtal som i fallet (6) efter för lång tid hade lett till målet. Ett samtal mellan fyra 
ögon hade sannolikt fungerat bättre i det här fallet av förnyelse. 
 Förnyelse i en annan form innebär svaren på frågorna som ställdes i början av upp-
satsen: Kännetecknande för de involverades bakgrunder är att de spelade en avgörande roll i 
de fall då de var olika. Det var sympatin med den främmande kulturen som var gynnsam. 
Antipatier var däremot aldrig kännbara. Med andra ord var de involverades kulturella bak-
grunder endast observerbara under de lyckade kontaktförsöken. 
 Vad gäller den medietekniska situationen, så kan man svara att tekniska medier näs-
tan alltid var nödvändiga för att överhuvudtaget få tag i någon. Fall (1) var det enda som präg-
lades av nästan omedelbar personkontakt, avsett från de lätt övervinnerliga receptionerna i fall 
(7) och (15). 
 Den andra frågan kan besvaras på följande sätt: Sociala nätverk (jfr fall (1), (2) och 
(3)) öppnar alla dörrar utan stora omsvep. Att befinna sig inom ett socialt nätverk betyder att 
vara inom nätverksmedlemmarnas mänskliga räckhåll (jfr tabell 1). Utan att först ha kommit 
inom räckhåll för någon, har bara nästan fungerat en gång – och i detta fall (9) var det den 
kontaktsökande som inte tog sista steget. Det är många fler steg som måste tas om man satsar 
för mycket på tekniska hjälpmedel. Dessa kan nämligen användas av den potentiella kontakt-
personen för att minska hjälpmedlens räckvidd. 
 Generellt kan man konstatera att Törnqvists begrepp är mycket väl användbara på 
den individuella nivån utöver på det kollektiva planet. Att söka kontakt och få tillgång till 
uppsatsinformanter är ingen rutinartad form av kommunikation och sker enklare när man 
försöker övervinna de yttre och inre hindren i rätt kronologisk ordning. Försök att först 
komma i direkt personkontakt, alltså inom mänskligt räckhåll eller i ett socialt nät, medför att 
de yttre hindren är små (väg b i figur 5). Dessutom gäller allmänt – så som med mycket annan 
teknik – att det är människan som bestämmer om den tekniska räckvidden ökar eller inte. Det 
som kan användas för en vidgning av näten, kan också användas för en utfiltrering eller 
avskärmning. Därmed kan uppsatsens slutsatser med frågor för vidare forskning presenteras 
som följande: 
 

11 Slutsatser 
Studien har visat att mänskligt räckhåll och teknisk räckvidd i ett territoriellt spänningsfält är 
avgörande drivkrafter bakom tillkomsten av kontakter inför vetenskapliga intervjuer. Uppsats-
informanters tillgänglighet kännetecknas av deras associationer till skribentens kulturella 
bakgrund. För en översikt över alla kännetecken se tabell 1. Vid olikheter i bakgrunderna 
spelar sympatier en gynnsam roll. Även båda parters anslutning till samma sociala nätverk 
underlättar för en uppkomst av någon kontakt mellan dem. Vad gäller tekniska hjälpmedel, så 
förbättrar de inte nödvändigtvis den tekniska räckvidden och därmed informantens tillgäng-
lighet. Beroende på de involverades mänskliga räckhåll kan effekten utebli helt och hållet. I 
synnerhet receptioners funktion är dubbeltydig. I vissa fall fungerar de snarare som en 
telefonväxel än som en mottagning. Den svagaste länken i kedjornas vävnad är trots allt det 
mänskliga räckhållet: Den som inte ”eftersträvar” att vara tillgänglig kan utnyttja allt räck-

                                                 
98 Isen var bryten – av mellanmänsklig värme. 
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viddsökande för att förhindra just det. Den som är ”kunskapsmässigt” underdimensionerad 
och inte förstår att skaffa sig tillgång till någon informant, förblir också utan kontakt, för att 
anknyta till två ord i Torsten Hägarstrands förklaring av mänskligt räckhåll.99

 Nya geografiska frågor som har uppenbarat sig och kan besvaras i framtida forskning 
är hur betydelsen för sociala nätverk varierar mellan olika kulturkretsar, inte minst med tanke 
på SCB:s ovan nämnda studie där det är utrikes födda som svarar utifrån sina bakgrunder. En 
helt annan fråga är hur man kartografiskt kan visualisera någons tillgänglighet och rum i 
Törnqvists spänningsfält. Ytterligare en fråga kan vara hur offentlighetsprincipen skulle 
kunna modifieras för att förbättra tillgängligheten till offentligt anställda. Till sist kan man 
undra vad som väger tyngre: Stora ordspråksbokens huvudredaktörens Yvonne Martinssons 
betonande av det gemensamma europeiska kulturarvet eller Törnqvists kategoriska ensamhet 
vad gäller den språkliga gemenskapen. Annorlunda frågad: Vilken form av styrka har 
gränsdragningsprinciperna fysisk närhet, likhet/ släktskap och länkning? Är de kategoriska 
eller kontinuerliga?100

                                                 
99 Hägerstrand, T. refereras i Törnqvist, G., 1998b, s. 150. 
100 Är t.ex. den make till dottern till min mammas kusin, som 1978 bodde i Rostock på andra sidan järnridån och 

som upplyste oss under vårt besök om att vi som utlänningar inte får parkerar på deras tjänstebostads-
parkeringsplats, släkt till mig eller någon främmande samt var han då en av mina landsmän – han då med 
DDR-medborgarskap och jag med ”tysk” medborgarskap enligt mitt pass? Kategorisk grändragning, men 
olika och därmed inte någon självklar beroende på perspektivet! 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
From:   Ingo 01 Fuhrmann/Student/Sodertorn  
To:   suzanne.liljegren@stadshuset.stockholm.se  
 
Thursday, November 25, 2004 08:04PM  
Informant för C-uppsats i ekon. geografi?  
 

Inom ramen för Europaprogrammet vid Södertörns högskola skriver jag 
just nu en C-uppsats med tyngdpunkt på ekonomisk geografi. Eftersom 
antalet kinesiska företag som etablerat sig i Europa börjar stiga, tycker 
jag att det är relevant att undersöka Stockholms beredskap att bemöta 
den växande kinesiska ekonomin i Europa.  
Jag undrar om du skulle ställa upp som informant för min delvis 
kvalitativa undersökning och om du skulle vara beredd att svara i en 
muntlig intervju om vilka incitament i yttre aktörers utvecklingar som 
anses vara viktiga för Stockholm och hur dessa bearbetas.  
Vad gäller tider, så är jag väldigt flexibel, men hoppas att det går inom de 
närmaste två/ tre veckorna. Jag skulle i så fall återkomma med några 
konkreta frågor i förväg.  
   

Med vänliga hälsningar  
Ingo Fuhrmann  

   
Tel.: 08-741 09 03  
 

I 



 

Bilaga 2 

Södertörns högskola     Stockholms stad 
Europaprogrammet 
Geografi      Suzanne Liljegren 
C-uppsats, 10 p.      Internationell direktör 
       08-50 82 96 30 
stud. Ingo Fuhrmann     suzanne.liljegren 
08-741 09 03      @stadshuset.stockholm.se 
ingo01.fuhrmann@student.sh.se 
 
 

Frågor och ämnen inför en intervju 
 

1. Dina arbetsuppgifter som internationell direktör i Stockholm 
2. Vilka förändringar i omvärlden – vad gäller den ekonomiska eller politiska 

utvecklingen – leder till att Stockholm försöker knyta kontakter med någon annan 
stad? 

3. Dina relationer till kinesiska myndigheter och företag 
 
Om Stockholms stads relationer till Kina och kinesiska städer: 
 

4. Vilka samarbetsprojekt och andra former av kontakter finns det mellan Stockholm och 
Bejing/ andra kinesiska aktörer? 

5. Vilka är kriterierna för att samarbetsprojekt är intressanta för Stockholm? 
6. Vilka för- och nackdelar har samarbeten med kinesiska städer? 
7. Vad, tror du, anser den kinesiska sidan som för-och nackdelar? 

 
Om kulturella skillnader: 
 

8. Vilka kulturella skillnader och likheter finns det mellan svenska och kinesiska 
delegationers arbetssätt? 

9. Vilken roll spelar dessa skillnader och likheter för relationen mellan Stockholm och 
kinesiska städer? 

 
Om Stockholms situation i förhållande till andra städer som samarbetar med Kina: 
 

10. Vilka andra städer anses vara konkurrenter för Stockholms projekt med kinesiska 
städer? Varför just dessa? 

II 



 

Bilaga 3 

 
  
Your document: Frågor inför en intervju 
was not delivered to: suzanne.liljegren@stadshuset.stockholm.se 
because: ********************************************** ** THIS IS 
A WARNING MESSAGE ONLY ** ** YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR 
MESSAGE ** ********************************************** The original 
message was received at Wed, 8 Dec 2004 19:03:03 +0100 from webshield2.stockholm.se 
[172.16.3.20] ----- Transcript of session follows ----- ... Deferred: Connection timed out with 
remail2.stockholm.se. Warning: message still undelivered after 4 hours Will keep trying until 
message is 5 days old  
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Bilaga 4 
 

From:   "Suzanne Liljegren" <suzanne.liljegren@stadshuset.stockholm.se>  
To:   Ingo 01 Fuhrmann/Student/Sodertorn@Sodertorn_Student  

 
Date:   Wednesday, February 09, 2005 01:16PM  

uSubject:   Sv: Frågor inför en intervj   
History: 
  This message has been forwarded. 
 
 
 

 
Hej Ingo! 
 
Jag är ledsen över att du fått vänta så länge på ett svar från mig. Jag har läst dina frågor och även fått in 
synpunkter från vår chef för visningsenheten som är den enhet i staden som har mest erfarenhet av att arbeta med 
kinesiska besökare och besöksgrupper.  
 
Andra verksamheter i staden som har erfarenhet av att arbeta med kinesiska organisationer är regionens s k 
Inward Investment företag, Business Arena Stockholm. I det fallet gäller det etableringar av kinesiska företag på 
Stockholmsmarknaden. 
 
Övriga frågor tror jag att jag kan svara på - mer eller mindre begåvat - utifrån de erfaranheter vi har. 
 
Vilken tid har du tänkt dig för en intervju? 
 
Hej från 
 
Suzanne 
 
 
>>> Ingo 01 Fuhrmann 2004-12-08 19:05:56 >>> 
I måndags kontaktade jag dig angående en intervju med dig om Stockholms stads relationer till Kina. Som bilaga 
skickar jag nu de frågor som jag tänker ställa. Samtidigt ber jag dig vänlig om en tid. 
 
Med vänliga häslningar 
Ingo Fuhrmann 
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Bilaga 5 
 

From:   Ingo 01 Fuhrmann/Student/Sodertorn  
eTo:   isa@isa.s   

 
Date:   Thursday, November 25, 2004 08:02PM  

e
 
To:   registrator@kommers.s   

 
Date:   Thursday, November 25, 2004 08:00PM  

e
 
To:   import@svenskhandel.s   

Date:   Thursday, November 25, 2004 08:01PM  

e
 
To:   registrator@industry.ministry.s   

 
Date:   Thursday, November 25, 2004 08:07PM  

?
 
Subject:   Informant för C-uppsats i ekon. geografi   

 

Inom ramen för Europaprogrammet vid Södertörns högskola skriver jag 
just nu en C-uppsats med tyngdpunkt på ekonomisk geografi. Eftersom 
antalet kinesiska företag som etablerat sig i Europa börjar stiga, tycker 
jag att det är relevant att undersöka Stockholms beredskap att bemöta 
den växande kinesiska ekonomin i Europa.  
Jag undrar om någon hos er med detta arbetsområde skulle ställa upp 
som informant för min delvis kvalitativa undersökning och om hon/ han 
skulle vara beredd att svara i en muntlig intervju om utländska 
företagsetableringar i Stockholm och om vilka incitament i yttre aktörers 
utvecklingar och deras bakgrund som anses vara viktiga för Stockholm 
och hur dessa bearbetas.  
Vad gäller tider, så är jag väldigt flexibel, men hoppas att det går inom de 
närmaste två/ tre veckorna. Jag skulle i så fall återkomma med några 
konkreta frågor i förväg.  
   

Med vänliga hälsningar  
Ingo Fuhrmann  

   
Tel.: 08-741 09 03  
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Bilaga 6 
 

From:   Ingo 01 Fuhrmann/Student/Sodertorn  
eTo:   info@framtidsstudier.s   

 
Date:   Thursday, November 25, 2004 08:06PM  

e
 
To:   registrator@foreign.ministry.s   

 
Date:   Thursday, November 25, 2004 08:08PM  

?
 
Subject:   Informant för C-uppsats i ekon. geografi   

 
 
Inom ramen för Europaprogrammet vid Södertörns högskola skriver jag 
just nu en C-uppsats med tyngdpunkt på ekonomisk geografi. Eftersom 
antalet kinesiska företag som etablerat sig i Europa börjar stiga, tycker 
jag att det är relevant att undersöka Stockholms beredskap att bemöta 
den växande kinesiska ekonomin i Europa.  
Jag undrar om någon hos er med detta arbetsområde skulle ställa upp 
som informant för min delvis kvalitativa undersökning och om hon/ han 
skulle vara beredd att svara i en muntlig intervju om vilka incitament i 
yttre aktörers utvecklingar som anses vara viktiga för Stockholm och hur 
dessa bearbetas.  
Vad gäller tider, så är jag väldigt flexibel, men hoppas att det går inom de 
närmaste två/ tre veckorna. Jag skulle i så fall återkomma med några 
konkreta frågor i förväg.  
   

Med vänliga hälsningar  
Ingo Fuhrmann  

   
Tel.: 08-741 09 03  
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