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Abstract 
The network with its virtual business structure challenge the established vertical business 

structure. Part of the network theory that has developed focuses on relationships that forms B2B-

networks. One way to create a B2B-network is for independent businesses to form a organization 

promoting co-operation. For co-operation to be successful it requires well thought-out actions, 

but a lack of how these actions are implemented have been noticed. This study explores how 

encouragement of co-operation can be done practically. Focus has been on a business network 

with a visible director since they are facing a challenge in coordinating co-operation. 

 

The study is descriptive and describes a real case, the empirism is based on memories and 

experiences. The object of study is a selected part of the network with a visible director and has 

been studied through four qualitative unstructured interviews, based in a inductive reasoning.  

 

The study reaches several conclusions on how co-operation in a network with a visible director 

can be implemented. Furthermore the study shows that there is a difference between what is said 

to support co-operation and what is actually done. Continued research should investigate this 

difference. 

 

 

Keywords: Co-operation, network with a visible director, actor perspective, representative 
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Sammanfattning 

Nätverket med dess virtuella företagsstruktur utmanar den etablerade vertikala strukturen. Delar 

av nätverksteorin som utvecklats fokuserar på relationer som uppstår inom B2B-nätverk. Ett sätt 

att skapa B2B-nätverk är att fristående företag formar en samarbetsorganisation. Främjande av 

samarbete genom medvetna handlingar kan generera framgång inom dessa 

samarbetsorganisationer. Dock uppmärksammas en brist på hur de medvetna handlingarna 

realiseras. Studien söker därför kunskap om hur främjande av samarbete realiseras. Fokus är att 

studera ett orkestrerade affärsnätverk vilka står inför utmaning att koordinera samarbete. 

 

Studien är deskriptiv och beskriver ett fall som inträffat, det innebär att empirin grundas på 

minnen och erfarenheter. Studieobjektet är en utvald del av det orkestrerade affärsnätverket och 

har behandlats genom fyra kvalitativa ostrukturerade intervjuer grundat i ett induktivt 

förhållningssätt. 

 

Studien resulterar i exempel på hur samarbete i ett orkestrerande nätverk realiseras. Dessutom 

visar det finnas en skillnad mellan vad sägs främja samarbete och vad som faktiskt genomförs. 

Fortsatt forskning rekommenderas undersöka denna skillnad. 

 

 

Nyckelord: Samarbete, orkestrerande affärsnätverk, aktörsperspektiv, realiserat 
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1. Inledning 
Inledningsvis beskrivs bakgrunden till studien vilket motiverar dess relevans. Därefter förs en 
problemdiskussion som resulterar i en frågeställning. Slutligen förklaras syftet med studien samt 
centrala begrepp definieras.  

 

1.1 Problembakgrund 
Evert Gummesson och Christian Grönroos skriver i artikeln The emergence of the new service 

marketing: Nordic School perspectives (2012) angående The Nordic School of service. Skolan 

uppkom under 1970-talet när service som marknadsföringsaspekt äntrade den ekonomiska 

dagordningen. Forskning inom skolan utvecklade förståelse för relationer, nätverk och 

interaktion. Begreppet service förenar författarna, som båda är föregångare av skolan. 

Gummesson (2012) fokuserar på interaktion och relation, vilket han menar nätverk bygger på. 

Gummesson (2004) skriver i boken Many-to-many Marketing angående many-to-many 

marketing-perspektivet vilket är ett begrepp för nätverksekonomi. Perspektivet integrerar 

marknadsföring genom service med forskningsområdena Business-to-business marketing (B2B) 

och Industrial Marketing and Purchasing Group (IMP Group).  

 

Mark Godson (2009, s 17) skriver i boken Relationship Marketing att begreppet B2B marketing 

innebär marknadsföring mellan företag med konsumenten som slutkund. Författaren (2009, s. 

18) menar att interaktiva relationer mellan fristående företag adderar värde och möjliggör 

affärsnätverk. Gummesson och Grönroos (2012) uppmärksammar problematiken med att 

marknadsföra service inom B2B enligt den klassiska marknadsföringsteorin för konsumentvaror. 

I artikeln Service Management skriven av Kurt Bretthauer (2004) poängteras vikten av studera 

samt förstå service och dess aspekter då ekonomier i industriella delar av världen blir mer 

serviceinriktade. Bretthauer (2004) menar på servicens betydelse för dagens ekonomi och anser 

att betydelsen kommer att öka i framtiden. Även Gummesson och Grönroos (2012) proklamerar 

att tjänsteekonomin inte är en modefluga.  
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Gummesson och Grönroos (2012) skriver att utvecklingen inom B2B marketing resulterade i att 

IMP Group startade forskning kring industriell marknadsföring. De (2012) menar att IMP Group 

bidrar till utveckling inom forskningsområdet service genom studier om relationer, nätverk och 

interaktion vilket Nordic School nyttjar. Artikeln (2012) förtydligar svårigheten med att bevisa 

att forskningen inom The Nordic School har haft någon effekt på ekonomier och medborgares 

välfärd men däremot bidragit till ett helt nytt område för akademisk forskning.  

IMP Group (impgroup.org) står för Industrial Marketing and Purchasing Group och är ett 

internationellt nätverk etablerat av forskare. Forskarna arbetar enligt artikeln The Network 

Researchers’ Network: A Social Network Analysis of the IMP Group 1984-2006 skriven av 

Stephan C. Henneberg et al. (2009) inom området av B2B marketing. Två centrala 

nyckelbegrepp inom IMP Group’s (impgroup.org) forskning kring nätverk är relation och 

interaktion, vilka bygger på varandra. De (2009) menar att affärsutbyte är komplexa relationer 

mellan köpande och säljande organisationer där utbytet skapas genom interaktion. IMP Group’s 

(2009) synsätt på interaktion skiljer från det traditionella synsättet där interaktion är en simpel 

mekanism vilket förenklar förändring. Grundläggande skillnaden är att interaktion enligt IMP 

Group’s studier har substans vilket innebär att interaktionen lämnar spår som påverkar de 

resurser och människor som är inblandade i aktiviteter som utförs. David Ford et al. (2010) 

skriver i artikeln Analysing Business Interaction att alla påverkar alla i ett nätverk vilket 

resulterar i att kostnader alltid uppstår för de involverade företagen. Kostnader leder till att 

aktörer inte kan ignorera interagera med varandra. Författarnas (2010) huvudargument visar att 

företagens handlingar, aktörer och resurser tar form och definieras av de interaktioner som sker 

mellan aktörerna. De (2010) menar att större intresse finns i vad som händer mellan företag 

istället för vad som sker inom dem. Håkan Håkansson et al. (2009, ss. 27-28) skriver i boken 

Business in Network att värdet och fördelarna med nätverken tycks väga tillräckligt tungt för 

företag att ignorera de kostnader som interaktionen faktiskt innebär. 

 

Länge förespråkade ledande forskare inom ledarskap och ekonomi teorin om det stora vertikala 

företaget skriver Virgile Chassagnon (2013) i artikeln Consummate cooperation in the network-

firm: Theoretical insights and empirical findings. Dagens moderna företag är däremot 

organiserade tillsammans andra företag inom ett kooperativa vertikala nätverk, vilket leder till 
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mer tillplattade och samarbetsvilliga strukturer. Jan Edgren och Per-Hugo Skärvad (2010, ss. 9-

20) skriver i boken Nätverksorganisationer att det var på 70-talet som företagsekonomiska 

forskningen började utvecklas mot nätverksteorin. Inom nätverksteorin låg fokus på studera olika 

former av ömsesidigt beroende och utbytesrelationer inom och mellan företag på marknaden. 

Denna forskning, skriver Edgren & Skärvad (2010, s. 12), kom att bli grunden till 

nätverksteorier. 

 

Nätverksteori beskrivs i artikeln On Network Theory skriven av Stephen Borgatti och Daniel 

Halgin (2011). Författarna (2011) menar att nätverksteori baseras på de mekanismer och 

processer vilka interageras inom nätverksstrukturer och genererar resultat för aktörer inom 

nätverket. Aktörer som befinner sig inom ett nätverk delar respektive resurser för att tillsammans 

bli mer konkurrenskraftiga, skriver Hsin-Hui Chou och Judy Zolkiewski (2012) i artikeln 

Decoding network dynamics. Författarna (2012) beskriver nätverk som komplexa för forskare att 

undersöka på grund av svårigheten att dra gränser för vad nätverk inkluderar. Komplexiteten 

finns enligt författarna (2012) i att de relationer som nätverket bygger på kan existera över 

gränsen till det synliga. 

 

Flertalet forskare har formulerat begrepp för nätverksorganisationer skriver Gummesson (I996) i 

artikel Relationship marketing and imaginary organizations: a synthesis. Författaren (1996) 

förklarar att samtliga forskare beskriver att organisationerna utmanar den hierarkiska synen på 

organisationsstrukturen genom att vara mer organiska och processorienterade. 

 

Edgren och Skärvad (2010) definierar olika nätverksorganisationer. Nätverk, menar författarna 

(2010, ss. 9-20) är en motstridig trend som förändrar och utvecklar synen på 

företagsorganisationers struktur. De (2010, s. 9) påstår likt Chassagnon (2013) att den vertikala 

integrerade strukturen ersätts av nätverk med fristående företag. Edgren och Skärvad (2010, s. 9) 

benämner detta som en virtuell integration, vilken kan te sig genom olika organisatoriska uttryck.  

 

Enligt Edgren och Skärvad (2010, ss. 16-17) finns tre sätt att skapa affärsnätverk på inom B2B. 

Ett av dessa innebär, enligt författarna (2010, ss. 16-17), att fristående företag utformar en 
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samarbetsorganisation utan någon förändring inom ägandeförhållandena. 

Samarbetsorganisationer menar de (2010, ss. 16-17) kan generera olika organisatoriska uttryck, 

vilket ett av dem är det orkestrerande affärsnätverket 

 

Ett orkestrerande affärsnätverk innebär enligt Edgren och Skärvad (2010, s. 67) att det finns ett 

kärnföretag med en integrerad såväl dominerande roll. De (2010, s. 67) skriver att kärnföretagets 

affärsplan ligger till grund för bland annat hantering av relationer och utformar nätverkets 

struktur. Fortsättningsvis menar författarna (2010, ss. 65) att det ledande företaget tar de 

slutgiltiga besluten och vissa delar av nätverket är utformade med utgångspunkt i rena 

hierarkiska principer.  

 

Orkestrerande affärsnätverk står inför organisatoriska utmaningar menar Edgren och Skärvad 

(2010, s. 80). De (2010, s. 80) skriver att en av dem innebär att lösa konflikter och utveckla en 

god laganda mellan aktörer och ett annat att integrera och koordinera samarbetet inom nätverk. 

Författarna (2010, s 14) menar att vårda och hantera relationer inom affärsnätverk är 

tidskrävande och komplex men nog så betydelsefull arbetsuppgift. Artikeln Managing Business 

Relationships and Positions in Industrial Network är skriven av Brian Koon Huat Low (1997). 

Författaren (1997) menar att affärstransaktioner genomförs inom ramen av affärsrelationer vilket 

bygger på ömsesidigt samarbete och anpassning. Tid och åtaganden är nödvändigt för att skapa 

affärsrelationer samt forma positioner inom nätverk. 

 

James Tamm och Ronald Luyet har skrivit boken Förtroendefullt samarbete: att bygga 

långsiktiga relationer (2011). Författarna (2011, s. 193) menar att främja ett förtroendefullt 

samarbete kan underlätta förhandlingar och förebygga samt hantera eventuella konflikter. De 

(2011, s. 193) påpekar att framgångsrika samarbetsrelationer fodrar medveten handling och att 

samarbetsfärdigheter går att lära sig genom praktiska metoder (2011, s. 13).   

 

Artikeln Factors of collaborative working: A framework for a collaboration model är skriven av 

Harshada Patel, Michael Pettitt och John Wilson (2012). Författarna understryker att alla 

konstellationer, på jobbet samt utanför jobbet står inför hanteringen av att samordna 
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gemensamma mål och kommunikation. Samordningen definierar de (2012) som samarbete. 

Patel, Pettitt och Wilson (2012) påpekar att de företag som bäst främjar samarbete har störst 

möjlighet att utnyttja tillgängliga resurser och expertis. 

 

Författarna (2012) menar att samarbete kan generera i olika fördelar beroende på typen av 

företag. Fördelar som; ökad vinst och minskade kostnader; förbättrad beslutfattande på grund av 

utbyte av insikter och kunskap; innovationer genom delade idéer; ökad effektivitet till att nå mål. 

Artikeln (2012) uppmärksammar bristen på förståelse för begreppet samarbete och bristen på 

kunskap om hur främjande samt effektivisering av samarbetsförmåga går till.  

 

Vinnovas (vinnova.se, 2011) rapport, Den kompetenta arbetsplatsen, redogör att arbetsplatser 

kräver kompetenta individer men också kompetenta relationer. Rapporten (2011) understryker 

samarbete som ett hyllat fenomen och att de flesta uppfattar att mervärde skapas genom 

kompetenta relationer. Samarbete ses av de flesta som näst intill avgörande för framgång, menar 

författarna (2011). Dock uppmärksammar rapporten (2011) bristen på kunskap inom området, 

kunskap om hur samarbete skapas och organiseras i praktiken.  

 

“Paradoxen med samverkan är att man vet när den fungerar, men att man inte sätter ord på 

det.” säger Anneli Joyce, kommunikationschef på DO (vinnova.se s. 2011) 

 

1.2 Problemdiskussion 
Ett orkestrerande affärsnätverk leds av den dominerande aktör vars affärsmodell ligger till grund 

för målbilden samt koordinerandet av samarbete. Samarbete som forskningsområde har studerats 

i stor omfattning men kunskap om hur samarbetet realiseras finns främst inom ämnena 

projektledning och avser hur en individ bör agera. Det saknas motsvarig mängd forskning om 

hur strategier och riktlinjer kan realiseras för att främja samarbete inom affärsnätverk.  

 

Det orkestrerande affärsnätverk står inför utmaningarna att koordinera samarbete och utveckla en 

god laganda. Därför är kunskap om hur ett orkestrerande affärsnätverk kan främja samarbete 
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nödvändigt. Studiens bidrag är av intresse för samtliga involverade aktörer vilka ingår i ett 

orkestrerande affärsnätverk eftersom kunskapen kan bidra till mer framgångsrika relationer. 

 

1.3 Frågeställning 
 

• Hur realiseras främjande av samarbete inom ett orkestrerande affärsnätverk? 

 

1.4 Syfte 
Studien syftar till att bidra med kunskap om hur främjande av samarbete kan realiseras inom ett 

nätverk genom att konkretisera med ett exempel. Exemplet beskrivs utifrån ett aktörsperspektiv 

och ska inte beaktas som en förebild utan istället ses som ett uppmärksammat fall. Studien 

kommer därför inte försöka säga hur man bör främja samarbete utan hur ett främjande kan 

realiseras inom ett nätverk.  

1.5 Begreppsdefinition 
• Samarbete syftar i studien till att flera individer, grupper eller organisationer genomför 

arbetsuppgifter tillsammans, formellt liksom informellt. Begreppet innefattar, integration, 

dialog, reflektion, kommunikation och relation vilket bygger på varandra. Samarbete står i 

enlighet med begreppen samverkan och relationell kompetens vilka nämns frekvent i tidigare 

forskning samt teoretisk referensram.  

• Främja kommer i studien syfta till de medvetna handlingar som görs för att stödja en process.  

• Realisera syftar till att förverkliga medvetna handlingar i praktiken. 

 

2. Metod 
Avsnittet syftar till att klargöra och beskriva hur studien genomförts. Inledningsvis beskrivs val 

av vetenskapliga utgångspunkter samt de metoder vilka används för att skapa förståelse för de 

inriktningar studien tagit. Därefter beskrivs tillvägagångssättet för datainsamlingen och 

urvalsmetoden motiveras. Slutligen bedöms metoden där författarna granskar den kritisk. 
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2.1 Studiens upplägg 
Studien genomförande var uppdelad i övergripande tre steg vilka beskrivs nedan. 

 

• Orienteringsfas: Första steget syftade till att genom relevant teori, tidigare forskning och 

artiklar söka grundlig förståelse för hur nätverk samarbetar. Syftet var att skapa en plattform 

att stå på samt forma en översiktlig förståelse för hur studien skulle kunna utvecklas. 

• Fördjupning: Andra steget syftade till att söka kunskap kring det valda nätverk som utgjorde 

studieobjektet. En empirisk undersökning genomfördes för att erhålla förståelse för både 

nätverkets struktur samt hur samarbetet fungerade.  

• Analys och sammanställning: Tredje steget syftade koppla den inledande orienteringsfasen 

med den empiriska undersökningen från fördjupningsfasen för att besvara frågeställningen. 

 

2.2 Ansats och metodval 
Problemformuleringen för studien har behandlats genom en kvalitativ forskningsansats grundat i 

ett induktivt förhållningssätt. Runa Patel och Bo Davidson (1991, s. 21) skriver i boken 

Forskningsmetodikens grunder att det induktiva förhållningssättet skiljer sig från det typiskt 

naturvetenskapliga förhållningssättet, deduktion, vilket utgår från vedertagna teorier som 

resulterar i slutsatser om enskilda företeelser. Författarna (1991, s. 21) förklarar att induktion 

innebär det omvända, möjligheter att studera ett valt objekt utan att helt förankra undersökningen 

i vedertagen teori. Det induktiva förhållningssättet valdes för möjligheten att eftersöka det som 

fanns utanför ramarna av befintlig teori - söka förståelse utan att begränsas. Patel och Davidson 

(1991, s. 21) menar att det induktiva förhållningssättet utgår från att forskaren ser till den 

information, empiri och undersökning som processen skapat för att själv formulera teori eller 

slutsats. Denna studie ämnade skapa förståelse för hur studieobjektet realiserade främjandet av 

samarbete. Studien är ett resultat av vad Patel och Davidson (1991, s. 21) skulle benämna som en 

upptäcktsresa. Daniel Seymour skriver i boken Marknadsundersökningar med kvalitativa 

metoder (1992, ss. 46-47) att det induktiva förhållningssättet bättre leder till förståelse för en 

situation. Detta på grund av att personen som intervjuas får svara med egna ord och definiera 

begrepp. Det har varit väsentligt för denna studie att respondenterna har beskrivit deras 
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upplevelse av samarbete med egna ord då beskrivningarna har väglett författarna av studie till de 

sex kategorier som empirin och analysen är indelade i.  

 

För att undvika att arbetet pågick förutsättningslöst tillämpades teori inom studieområdet som 

vägledning för undersökningen. Alan Bryman & Emma Bell (2005, s. 25) skriver i boken 

Företagsekonomiska forskningsmetoder att en teoretisk frågeställning styr problemformuleringen 

som i sin tur styr studiens empiriska data och analys. Således menar författarna (2005, s. 25) att 

det induktiva förhållningssättet alltid har spår av det deduktiva och vice versa. 

 

Studien hade en kvalitativ forskningsansats, vilket Patel & Davidsson (1991, s. 12) beskriver 

som en metod vilket ofta kopplas till det induktiva förhållningssättet. En kunskapsteoretisk 

ståndpunkt är typiskt för den kvalitativa forskningsansatsen, vilken Bryman & Bell (2005, s 298) 

beskriver som en tolkningsinriktad ståndpunkt med fokus på förståelse av den sociala 

verkligheten. Förståelsen baseras på hur en person i en specifik miljö tolkar omgivningen. En 

kvalitativ metod ansågs som mest lämpad för att besvara studiens problemformulering, då fokus 

avsåg djup förståelse och inte ämnade söka bred kunskap. Kvalitativa forskningsansatser 

används enligt författarna (2005, ss. 99-101) för att få en djupare kunskap inom ett ämne där 

ambitionen är att förstå och analysera helheten med mål att hitta mönster, teman och kategorier i 

materialet. Seymour (1992, s. 47) menar att kvalitativ data har tendens att skapa holistisk syn på 

en situation. Denna studie syftade till att utgå från ett helhetsperspektiv för att skapa en 

tillförlitlig bild av studieobjektet. När förståelse för helhetsperspektiv var inhämtat söktes 

djupare kunskap om utvalda delar.   

 

Patel & Davidson (2003, s. 21-22) skriver att de kvalitativa studierna saknar den 

generaliserbarhet som kvantitativa studier ofta har. Denna studies generaliserbarhet blir som 

författarna (2003, s. 21) nämner begränsad, då studien endast baseras på ett fall och dess 

specifika process. Dock syftade inte studien till att söka generell förståelse utan snarare, som 

Bryman och Bell (2005, s. 307) skriver, djupdyka i studieobjektet och dess samarbete för att söka 

fylliga redogörelser. 
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Studien är av deskriptiv art vilket Patel & Davidson (1991 s.11) nämner är en beskrivning av 

något. I denna studie beskrivs ett fall som redan inträffat. Undersökningen baserades på data 

gällande respondenternas uppfattning kring samarbetet, vilket innebär att det empiriska 

innehållet grundades på deras minnen och erfarenheter. 

 

2.3 Studieobjektet 
För att besvara frågeställningen valdes ett studieobjekt, en handelsplats i Stockholm som bestod 

av ett antal aktörer vilka tillsammans skapade ett affärsnätverk. Handelsplatsen skapades då ett 

företag tog initiativet. Initiativtagaren såg potential med att etablera sig på en annan marknad för 

att öka sin attraktionskraft inom den egna branschen. Utomstående yrkeskompetens krävdes i 

form av andra aktörer för att komplettera det initiativtagande företagets befintliga kompetens. En 

organisationsstruktur likt ett orkestrerande affärsnätverk blev en naturlig följd.  

 

Handelsplatsens existens delades i studien upp i två faser. Fas 1 representerar det orkestrerande 

affärsnätverk som startade, planerade och genomförde etableringen av handelsplatsen. Denna fas 

bestod av ett antal nätverk som samtliga dirigerades av ett ledande företag. Fas 2 representerade 

det affärsnätverk som efter invigningen av handelsplatsen drev den på daglig basis. Denna studie 

ämnade studera Fas 1 på grund av dess koppling till ett orkestrerande affärsnätverket med tydlig 

ledare i form av beställare och initiativtagare.  

 

För att besvara frågeställningen med så djupgående information som möjligt avgränsades 

studieobjektets vidd ytterligare och fokus riktades åt den del av det nätverk som var delaktig i fas 

1. Det specifika nätverk som valdes för undersökningen bestod av ansvaring för utvecklandet av 

handelsplatsen och de huvudaktörer som deltog i det kreativa skapandet av studieobjektet. Det 

kreativa skapandet inkluderar idégenerering, varumärkesbyggande, marknadsföring samt 

arkitektur på samtliga nivåer. Författarna av denna studie valde att titta närmare på det nätverk 

som deltog i den kreativa skapandeprocessen då denna låg som grund till handelsplatsen. 
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Figur 1: Förenklad modell av studieobjektets tre faser. Fas 0 avser den del av processen sim inledde 

ombyggnationen av fastigheten, innan handelsplatsen etablerades. 

 

Det nätverk som undersöktes bestod av aktörer som samtliga representerade olika kreativa 

områden av det utvalda nätverket i fas 1. Ett helhetsperspektiv söktes och därför intervjuades 

nyckelaktörerna med fokus på respektive område, vilket fördjupade kunskapen om hur aktörerna 

agerade tillsammans. 

 

Studieobjekt samt respondenter hålls inom denna studie anonyma vilket Bryman och Bell (2005. 

s, 559) skriver är ett bra sätt att skydda identiteten på företag, respondenter och deras tankar. 

Anonymitet syftar även till att skapa en mer öppen kommunikation om delvis känsliga ämnen. 

Dessutom visar undersökningen att främjande av samarbete ofta associeras till konflikt, vilket 

resulterade i att frågeställningen kunde upplevas som känslig att tala kring. Författarna av denna 

studie valde därför att inte referera till någon av respondenterna. Istället fördes all data som 

framkom från intervjuerna samman och redogjordes som en sammanfattning i empirin. 

 

2.4 Ostrukturerade intervjuer 
För att besvara uppsatsens frågeställning gjordes fyra ostrukturerade intervjuer som studien kom 

att baseras på. Ostrukturerade intervjuer beskrivs likna ett vanligt samtal enligt Bryman & Bell 

(2010, s. 363). Fortsättningsvis skriver författarna (2010, 363) att i de ostrukturerade intervjuerna 

kan respondenterna tala fritt kring de ämnen/teman som är bestämda för intervjun. 

Intervjumetoden valdes då den enligt Bryman och Bell (2012, s. 366) bäst lämpar sig för att 
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skapa en bild av hur personer uppfattar en situation, händelse eller ett sätt att arbeta. De 

ostrukturerade intervjuerna syftar enligt författarna (2005, s. 363) till att vara flexibla där 

respondenten får svara med resonemang och ord som denna tycker är lämpliga för situationen. 

Respondenterna fick vid intervjutillfällena därför möjlighet att tala kring ämnet utan 

tidsbegränsning. Sammanfattningsvis finns intervjumaterial om ca 5 timmar att tillgå. 

 

Intervjuerna ägde rum på respektive respondents kontor, i miljöer och platser där ett ostört 

samtal kunde ske. Att hitta en miljö som känns avslappnad med möjlighet att undvika eventuellt 

störelsemoment är viktigt påpekar Bryman och Bell (2005, s. 368). Författarna av denna studie 

var båda närvarande på samtliga intervjuer vilket möjliggjorde diskussioner om hur intervjuerna 

uppfattades.  

 

Intervjuerna spelades in för ökad möjlighet till delaktighet hos författarna av denna studie. 

Genom fokus på konversationerna kunde en mer givande kommunikation föras. Samtliga 

respondenter godkände ljudupptagning, något som Patel och Davidson (1991, s. 69) skriver är 

viktig. Ljudupptagning främjar flexibelt förhållningssätt och bidrar till möjlighet att ställa 

följdfrågor, poängterar Bryman och Bell (2005, s 370). Det är även ett sätt enligt Bryman och 

Bell (2005, s. 370) att få tillgång till respondenternas egna formulerade svar och fraser. Inspelat 

material skapar möjligheten att svara på eventuella frågetecken som uppkommer under studiens 

gång (Bryman & Bell, s. 376). 

 

Bryman och Bell (2005, s. 369) skriver om vikten att, trots det flexibla förhållningssättet, göra en 

struktur över intervjuerna. Strukturen ska vara översiktlig och får ej hållas för hårt. Det är enligt 

författarna (2005, s. 369) viktigare med flexibilitet än tydlig struktur. Intervjuerna i studien 

delades därför in i fyra delar vilka syftade till att undersöka olika områden. 

 

• Respondenten ombads beskriva sin egen och företagets roller i nätverket. Detta för att få en 

helhetsbild av nätverket och bekräfta det som ett orkestrerande affärsnätverk. Det skapade en 

möjlighet att se huruvida studiens definition av nätverket stämde överrens med 

respondenternas bild.  
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• Respondenten ombads diskutera främjande av samarbete utifrån dennas erfarenheter. 

• Respondenten ombads beskriva hur främjandet av samarbetet realiserades inom nätverket.  

• Respondenten ombads tala fritt om hur nätverket fungerat, vad som kunde ha gjorts 

annorlunda samt andra funderingar som uppkommit under intervjun. 

 

2.5 Urval 

2.5.1. Snöbollsurval 
Studien använde sig av vad Bryman och Bell (2005, s. 595) benämner vid begreppet 

snöbollsurval. De (2005, s. 379) beskriver att vid ett snöbollsurval utgår forskaren från en tydlig 

involverad aktör som hjälper till och identifiera övriga respondenterna intressanta för studien. I 

denna studie kontaktades inledningsvis respondent 1. Under intervjun beskrevs vilka som ansåg 

vara övriga huvudaktörer, aktuella för den valda delen av nätverket. Kontakten med respondent 1 

ansåg författarna av denna studie vara avgörande för identifiering av ytterliga respondenter. 

Huvudsyftet var att få kontakt med de aktörer vilka medverkade i det kreativa skapandet av 

handelsplatsen. Intervjun med respondent 1 ledde till respondenterna 2, 3 och 4. Bryman och 

Bell (2005, s. 127) anser att ett snöbollsurval är ett bra sätt att få ut ett mindre antal personer som 

är av relevans för undersökningens tema. Respondenterna representerade olika kreativa områden. 

Respondent 1 representerar beställaren, respondent 2 är arkitekt, respondent 3 är grafisk designer 

och respondent 4 är också arkitekt. 

 

2.6 Bedömning samt kritik av metoden 
Bryman & Bell (2005, s. 306) anser att det finns en skillnad på hur kvalitativa och kvantitativa 

metoder ska bedömas. De (2005, s. 306) menar att klassisk validitet och reliabilitet inte är lika 

väl fungerande när det kommer till kvalitativa metoder som kvantitativa. Bedömning av denna 

studies metod sker genom två huvudkategorier som Lincoln och Cuba (1985) tagit fram (Bryman 

& Bell 2005, s. 306). De två kategorierna är trovärdighet och äkthet skriver författarna (2005, s. 

306). I motsats till validitet och reliabilitet bedöms inte trovärdighet och äkthet utifrån att det 

finns en absolut sanning menar Bryman och Bell (2005, s. 306). De (2005, s. 306) menar istället 

att det finns flertalet beskrivningar som kan passa in på verkligheten.  
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2.6.1 Trovärdighet och äkthet 
Tillförlitlighet är enligt Bryman och Bell (2005, s. 307) en aspekt av trovärdighet där fokus 

ligger på den sociala verkligheten. Tillförlitligheten i studien är hög i den mån att samtliga 

respondenter var höginvolverade i den del av det nätverk som representerade studieobjektet. 

Dessutom var samtliga respondenter ansvariga över var sitt område/del av nätverket och hade 

stor inverkan och delaktighet i skapandet av handelsplatsen. Metoden kan därför ses som 

tillförlitlig, enligt Bryman och Bells definition (2005, s. 307). Det går dock samtidigt att föra en 

viss kritik till att samtliga respondenter hade ledande positioner. Det kan ha lett till att 

respondenterna hade en viss syn på nätverket som inte överrensstämmer med andra uppfattning. 

Därför är det svårt att utvärdera huruvida de tillfrågade ger en generell och rättvis bild över 

nätverket, vilket Bryman och Bell (2005, s. 309) skriver är viktigt. Respondenterna valdes istället 

på grund av sitt övergripande perspektiv och för att samtliga var höginvolverade och 

samarbetade med flertalet aktörer samtidigt. 

 

Ambitionen i studien var att samtliga respondenter skall känna igen sig och därmed finna 

empirin giltig. Den sociala verklighet som framställts i studien, kartläggning av nätverket och 

respondenternas resonemang kring samarbete, har godkänts av samtliga respondenter. 

Tolkningen ligger i linje med respondenternas uppfattning om verkligheten och kan därför ses 

som tillförlitlig. 

 

Trots respondenternas godkännande går det att göra en bedömning gällande empirins kvalitet 

utifrån valet av respondenter och objekt. Respondenterna valdes utifrån ett snöbollsurval där den 

ledande aktören i nätverket identifierade de aktörer som var mest delaktiga. Detta bidrar till 

studiens äkthet. Det går dock att kritisera valet av studieobjekt på grund av att studieobjektet inte 

existerar idag. Den verklighet som undersökts grundades i något som redan skett, därmed baseras 

all empiri på respondenternas minnen och erfarenheter. Detta har inneburit svårigheter för 

studiens äkthet och är den största kritik som förs mot metodvalet. Enligt Bryman och Bell (2005, 

s. 309) är rättvis bild en aspekt av äkthet och ifrågasätter om undersökningen ger en rättvis bild 

av det som studerats. Eftersom studien baseras på vad respondenterna kommer ihåg kan det ha 

inneburit förvrängningar och försvagning av minnet. Det kan i sin tur ha inneburit att viss 
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information blivit åsidosatt och därför inte behandlats. Således kan resultatet visa en delvis skev 

bild över verkligheten. Inför vidare forskning inom området bör studier innefatta observationer. 

 

Respondenterna fick genom intervjuerna möjlighet att reflektera över hur samarbetet hade 

genomförts och över sitt eget agerande. Detta kan innebära att studien uppnått vad Bryman och 

Bell (2005, s. 309) benämner som ontologisk autenticitet. Begreppet syftar till att se huruvida 

undersökningen hjälpt respondenterna att bättre förstå sin sociala situation och miljö de befinner 

sig i (2005, s. 309). Författarna av denna studie uppfattade att intervjuerna bidrog till att 

respondenterna reflekterade över samarbetets kvalitet och jämförde med andra liknande 

samarbetsprojekt. Det är dock svårt att klargöra huruvida respondenterna fick en större insyn på 

hur andra personer i nätverket upplevde nätverket vilket Bryman och Bell (2005, s. 309) 

beskriver som pedagogisk autenticitet. Intervjuerna genomfördes separat med de olika aktörerna 

men den data som genererats har redovisats i en sammanfattande text. En sammanfattad text kan 

ha gett respondenterna svårigheter att utröna andras uppfattningar kring samarbetet. Författarna 

för denna studie valde dock att sammanfatta all data och inte klargöra vem som sa för att 

respektera respondenternas anonymitet. Författarna ansåg dessutom att det inte var nödvändigt 

för studiens resultat att förtydliga detta. Dock finns inspelat material från samtliga intervjuer att 

tillgå vilket ökar studiens trovärdighet. 

 

En förutsättning för att tala kring ett ämne är att respondenten vet vad syftet med intervjun än. I 

den undersökning som genomförts saknades vid de två första intervjutillfällena tydlighet om vad 

som förväntades av respondenten. I studien borde syftet klargjort innan intervjuerna, vilket 

Seymour (1992, s.171) skriver är av stor vikt. Innan de två sista intervjuerna mailades 

information om studiens syfte för att möjliggöra förberedelser. Kritik kan även föras mot att 

vanligt förekommande begrepp varken definierades eller diskuterades tillsammans med 

respondenterna. Begrepp som författarna av denna studie är införstådda med kan definieras 

annorlunda av en respondent vilket kan ha påverkat utfallet i studien negativt.  

 

Ambitionen med studien var att få fram djupgående kunskap kring hur affärsnätverket 

realiserade främjande av samarbete. Frågeställningen visade sig vara svår att besvara då 
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respondenterna inte tydligt kunde återge de handlingar som genomförts för att främja samarbete. 

Återigen kan bristen på information bero på att respondenterna inte minns processen i detalj. 

Bryman och Bell (2005, s. 307) skriver att de kvalitativa metoderna syftar till att skapa en 

databas med information för andra forskare. På grund av att det var svårt att besvara 

frågeställningen betyder det att databasen för den valda frågeställningen kan ses som svag. Dock 

har studien skapat intressanta utgångspunkter för en fortsatt forskning.  

 

Det är viktigt enligt Bryman och Bell (2005, s. 307) att som forskare agera i god tro. Denna 

studie ämnade söka objektiv sanning genom att ha ett öppet förhållningssätt. Det ska vara tydligt 

i en studie menar författarna (2005, s. 307) att forskarna inte påverkats av egna värderingar. 

Även Seymour skriver (1992, s. 46) att undersökaren ej bör ha förutfattade meningar om det som 

studeras. Författarna av denna studie förutsatte att främjande av samarbete hade realiserats. Detta 

stämde till viss del men inte i den mån som författarna hade antagit vilket kan kritiseras. Att vara 

helt objektiv är dock något som Bryman och Bell (2005, s. 307) anser är omöjligt. Författarna av 

denna studie har dock haft ett flexibelt förhållningssätt, vilket underlättat förändringar som skett 

under studiens gång. 

 

3. Tidigare forskning 
Avsnittet redogör för tidigare forskning vilken motiverar studiens existens. Den tidigare 
forskningen kommer sedan diskuteras och jämföras med denna studies resultat under avsnittet 
slutdiskussion/reflektion. 

 

3.1 Den kompetenta arbetsplatsen 
Vinnova kom år 2011 ut med rapporten Den kompetenta arbetsplatsen som en del av deras 

forskning kring arbetsplatsens innovationssystem. Forskningen kring den kompetenta 

arbetsplatsen pågick under åren 2007 till 2011 och inkluderar nitton studerade projekt. En av 

utgångspunkterna för forskningen var att kompetens skapas i relationer. Dessa nitton olika 

projekt är alla inriktade på hur kompetens kan utvecklas på olika sätt.  
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Ett av de nitton projekt som inkluderades i forskningsprogrammet var Organisatorisk skicklighet 

- fakta eller fiktion? och pågick mellan år 2008-2009. Grundtanken med projektet var att 

organisatorisk skicklighet genererar och genereras i relationer där dialog och reflektion är av 

vikt, detta benämns relationell kompetens. Syftet med rapporten var att bidra med kunskap om 

vad som främjar respektive hindrar relationell kompetens.  

 

Att arbeta tillsammans genererar mervärde och medvetenhet finns om att ”ett plus ett är lika med 

tre”, poängteras i rapporten. Dock visar forskningsprojektet att det finns enorma kunskapsluckor 

om hur mervärdet faktiskt skapas och hur verksamheter konkret skall organiseras för att kunna 

generera detta. Dessa insikter framkom från en grupp av tolv verksamhetschefer som var 

planerade att bli sammanslagna till dagens Diskrimineringsombudsmannen, DO. De tolv 

medlemmarna fick fritt diskutera begreppet relationell kompetens utifrån betydelsen för deras 

organisation. De dialogseminarier som genomfördes kompletterades med uppföljande intervjuer 

och enkäter. 

 

Den gemensamma slutsatsen från seminarierna var vikten av att öka medvetenheten om 

begreppet relationell kompetens. Genom att skapa tid och rum, ”frontladdning” kan relationell 

kompetens utvecklas. Goda relationer handlar om mer än att vara trevliga mot varandra. Det 

syftar till att visa respekt för andras kompetenser genom att lyssna och fokusera på uppgiften. 

Ytterligare ett sätt att främja samspelet är att sluta fokusera på individuella prestationer och 

istället tänka i ett större perspektiv. I grunden är det ”vilja och förmåga till samarbete hos 

individen, trygghet i yrkesrollen, tydliga mål och tydligt uppdrag, ett ledarskap som stödjer 

samverkan och möjlighet till interaktion både i tid och i rum” som främjar relationell kompetens. 

 

Dialogseminarierna visade att brist på främjande av relationell kompetens kan leda till ”slöseri 

med resurser, dubbelarbete eller merarbete, snävare perspektiv, otydligt eller fel budskap, sämre 

kvalitet i utredningar”. Tidsbrist är en komponent som kan försvåra främjandet av relationell 

kompetens och är ett typsikt hinder.  
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De kompletterande enkäterna som sedan skickades ut till samtliga tolv verksamhetschefer visade 

att trots att relationell kompetens hade uppmärksammats i och med dialogseminarierna togs 

kunskapen inte till vara inom DO. Förutsättningarna för att skapa relationell kompetens fanns 

inom verksamheten men togs ej tillvara, vilket betyder att större kunskap om hur man konkret 

går till väga tyr sig nödvändig. 

 

4. Teori 
Avsnittet innehåller en sammanfattad redogörelse för samtliga teoribildningarna för att tydligt 

skapa ett underlag och förståelse för forskningsområdet.  

 

Relevant teoribildning inleds med Bo Hedbergs et al. definition av nätverksynsättet imaginär 

organisationer. Därefter presenteras Jan Edgren och Per-Hugo Skärvads indelningar av 

nätverksorganisationer. Fortsättningsvis redogörs James Tamm och Ronald Luyets fem 

grundläggande färdigheter vilket ger en uppdaterad förståelse för hur man bör främja 

samarbete. Fortsättningsvis redogörs Rebecca Stenfors modell för organiserande av samverkan, 

Evert Gummessons grundläggande tankar om Many-to-Many Marketing och Malin Lindelöws 

föreställning om kompetensbaserad personalstrategi.  

 

Avslutningsvis presenteras teoribildning från Sven Eklund, Helén Carlsson och Agnete Nilsson 

samt Monica Lööw. Samtliga behandlar och bidrar med kunskap om hur man arbetar inom 

projekt. 

 

4.1 Virtuella organisationer 
Hedberg et al. (1994, p.11) skriver i boken Virtual organizations and beyond: discover 

imaginary systems om en ny typ av organisation, ett nätverk, som har utvecklats vilken han döpt 

till imaginära organisationer. Författarna (1994, s. 13) menar att organisationsformen existerar 

tillfälligt för att tillsammans med andra aktörer dela kompetenser och resurser för att skapa 

konkurrensfördelar. Detta betyder enligt Hedberg et al. (1994, p.11) att organisationen blir 

betydligt större än den verkar.  
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De imaginära organisationerna kantas av en ledare vilken författarna (1994 s. 14) benämner som 

imaginatör. Imaginatörer beskrivs som någon/några vilka har ett tydligt mål i sikte. De vet 

nödvändigtvis inte hur de ska förmedla målet eller visionen men de vet att det är av stor vikt att 

försöka. Imaginatören har en tydlig strategisk karta att följa vilket är den affärsmodell samt 

uppdrag som ska hålla ihop nätverket och inspirera de olika aktörerna att arbeta mot ett 

gemensamt mål. Ofta utgår processen i den imaginära organisationen från det ledande företagets 

befintliga kundkrets och binder sedan upp andra aktörer som kan bidra med resurser (Hedberg et 

al. 1994, s. 15). 

 

4.2 Tio former av nätverksorganisationer 
En av de senaste uppdelningarna av nätverksorganisationer formuleras av Edgren och Skärvad i 

boken Nätverksorganisationer (2010). Uppdelningarna förhåller sig olika till det traditionella 

integrerade företagsperspektivet och leds samt organiseras därför olika menar författarna (2010, 

s. 7-8). I teoretisk mening definieras nätverksorganisation som en samlingsbeteckning för olika 

organisationsformer. Författarna (2010, s. 14) definierar begreppet som ”olika former av 

organiserad samverkan eller samarbete mellan självständiga företag för att producera varor och 

tjänster”.  

 

Författarna (2010, s.16) förklarar skillnaderna mellan organisatoriska nätverk och klassiska 

organisationsformer. En skillnad är att organisationer inom ett nätverk hålls samman med hjälp 

av avtal mellan företagen istället för ägande med hierarkisk struktur. Den vertikala integrationen, 

vilket enligt författarna (2010, s. 16) innebär produktion av varor och tjänster i egen regi, ersätts 

av en så kallad virtuell integration, som är en samverkan mellan fristående företag. Författarna 

(2012, s. 197) menar att olika nätverk kan utvärderas efter olika grad av virtuell organisation. 

Varje enskild nätverksstruktur är viktig att analysera. Nätverk förverkligas genom de 

roller/positioner som det består av och av de relationer som finns mellan dessa roller/positioner 

(2010, s. 196). Författarna beskriver tio olika typer av nätverksorganisationsformer, varav alla 

har olika egenskaper och karaktärsdrag som genererar i förutsättningar för att kunna leda, 

organisera och utveckla nätverk. Dessa tio är: 
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• Outsourcing: Ett företag väljer att upphandla en viss funktion från exempelvis en leverantör, 

istället för att utföra denna funktion i egen regi (2010, s. 29).  

• Orkestrerande affärsnätverk: Ett nätverks samtliga aktörer skall gemensamt bli så slagkraftigt 

som möjligt. Nätverket leds av en “dirigent” som har ett huvudansvar över ”orkestern”. 

Denna typ av nätverk kallas ofta för affärsmodelldrivna nätverk och utgångspunkten är 

mestadels det ledande företagets affärsmodell (2010, s. 63). 

• Leverantörsnätverk och supply chains: Kallas även produktionsnätverk och 

försörjningskedja, vilket består av fristående dock sammanlänkade företag som bidrar med 

råvaror till ett kärnföretag (2010, s. 81).  

• Nätverkslösningar med mellanhänder och kunder: Detta nätverk belyser hur information och 

kommunikation bidrar till omstruktureringar, nya distributionsnät samt nya sätt att organisera 

(2010, s. 93).  

• Franchisebaserade nätverk: Ägarmässigt oberoende partners som samarbetar via avtal (2010, 

s. 101). 

• Federativa organisationer: En sammanslutning av fristående företag/organisationer som 

tillsammans äger centralorganisationen (2010, s. 117). 

• Professionella partnerskap: Aktörer som är professionella inom ett specifikt områdena 

erbjuds att bli delägare inom ett bolag. De tjänster och expertis som utövas levereras oftast i 

samspel med kunden (2010, s. 127-128).  

• Strategiska allianser: Innebär en överenskommelse mellan två eller flera självständiga 

enheter, vars mål uppnås genom samarbete och inte genom självständigt arbete (2010, s. 

136).  

• Innovationsnätverk: Utvecklingsarbete sker via den “öppna” innovationsmodellen där 

utomstående aktörer deltar i arbetet på ett interaktivt sätt (2010, s. 154-155). 

• Regionala företagskluster: Geografiskt koncentrerade platser med företag och verksamheter 

som är sammanlänkade, inom samma bransch eller delbransch (2010, s. 164). 

 



Kandidatuppsats VT13  Anja Cavalli-Björkman & Frida Hederos   Service Management 

 

      

27 
 

4.2.1 Orkestrerande affärsnätverk 
Edgren och Skärvad (2010, s. 63) skriver att ett orkestrerande affärsnätverk är uppbyggd av ett 

ledande företag (dirigenten) som tillsammans med hela nätverket (orkestern) ska uppnå balans 

och interaktion mellan aktörerna (musikinstrumenten). Nätverket utgår från riklinjer (notblad) 

för att stämmorna i orkestern tillsammans bli så slagkraftiga som möjligt, en så kallad 

synergieffekt. Denna typ av nätverk benämns av författarna (2010, s. 64) som affärsmodelldrivna 

nätverk där utgångspunkten mestadels är beställarens affärsmodell. I ett orkestrerande 

affärsnätverk ses det som viktigare att organisera en värdeskapande process än att själva äga 

resurserna menar författarna (2010, ss. 64). De beskriver att bildandet av nätverket ofta sker på 

dirigentens initiativ. Det sker ofta av viljan till längre samarbeten med partnerföretag eller för 

möjligheten att outsoursa delar av värdekedjan till externa aktörer. Författarna (2010, s. 64-65) 

skriver att det ledande företaget har ansvar för att nätverket integrerar och gör aktörer medvetna 

om nätverkets grundläggande idé. Det ledande företaget ska klargöra; vilka roller som respektive 

aktör skall inneha; hur alla ska samspela med varandra och skapa synergieffekt; hur hanteringen 

av relationer kommer att ske; hur en gemensam företagsstrategi kan implementeras. Det ledande 

företaget skriver författarna (2010, s. 65) startar vanligtvis ett nätverk där dess huvudkompetens 

ligger centralt, vilket leder till att de har huvudsaklig kontroll över processen. Dessutom är det av 

intresse för det ledande företaget att ha kontroll över varumärket.  

 

Edgren och Skärvad (2010, s. 65) skriver att de aktörer som samarbetar med det ledande 

företaget bör accepterar det ledande företagets roll i nätverket och dennas affärsplan. Här finns 

både aktörer som är väl involverade i det ledande företagets nätverk och aktörer som spelar en 

marginell roll. Den affärsmodell som ligger till grund för nätverket syftar till att beskriva; vilka 

verksamheter som ska genomföras; hur alla aktiviteter hänger samman; vilka aktörer som gör 

vad extern och internt i företaget. Förändras affärsmodellen innebär det enligt författarna (2012, 

s. 67) en mer eller mindre radikal omstrukturering i nätverket.  

 

Edgren och Skärvad (2012, ss. 67-68) skriver att syftet med ett orkestrerande affärsnätverk är att 

varje aktör, genom interaktion med andra, ska bli bäst på sitt område samtidigt som de 

tillsammans i nätverket ska bli betydligt mer slagkraftiga än summan av de olika aktörerna. Ett 
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orkestrerande affärsnätverk kan bestå av hela kedjan inklusive alla aktörers respektive nätverk 

eller endast representera en liten del av värdekedjan.  

 

Enligt författarna (2012, s. 79) står ett orkestrerande affärsnätverk inför vissa organisatoriska 

utmaningar vilka är: 

 

• Integrera och kordinera samarbetet inom nätverket och utveckla ändamålsenlig 

informations- och kommunikationssystem. 

• Konstruktivt lösa uppkomna konflikter och utveckla en god laganda mellan aktörer inom 

nätverket. 

• Strategiskt styra nätverket och utforma en långsiktig idé som övriga aktörer kan följa. 

• Lägga strukturen i nätverket och precisera de olika rollerna. 

• Knyta lämpliga aktörer till nätverket och var beredd på att avskilja andra. 

 

4.3 De fem grundläggande färdigheterna 
Tamm & Luyet har skrivit boken Förtroendefullt samarbete - Att bygga långsiktiga relationer 

(2004, ss. 13-21) och listar fem grundläggande färdigheter som skall bidra till en långsiktig och 

framgångsrik relation. Utgångspunkt är att träning och forskning bidrar till tydligt förbättrad 

samarbetsförmåga, det redogörs för ett antal praktiska metoder som fokuserar på att bygga upp 

samarbetsinriktade relationer. Boken baseras på tidigare forskning som bedrivits på Universidad 

Tec de Monterey i Mexico och på University of California, Berkeley, Institute of Industrial 

Relations samt på FIRO-teorin. Fundamental Interpersonal Relations Orientation som 

förkortningen FIRO står för beskrivs (2004, s.14) som “en grundligt utforskad teori om 

interpersonella relationer och gruppkompabiliteter”. Teorin skapades av Dr Will Schutz vars 

syfte var att förstå och förutse hur grupper arbetar tillsammans. Forskningen bidrog med kunskap 

om effektivisering inom grupper. Tamm och Luyets sammanlagda 70-åriga erfarenhet om hur 

konflikter omvandlas till samarbete ligger även som grund för de fem grundläggande 

färdigheterna. De fem färdigheterna listas nedan: 
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4.3.1 Avsikt - viljan att samarbeta 
Den första grundläggande färdigheten, Avsikt - Vilja till samarbete, handlar främst om ett val 

mellan två förhållningssätt vilka benämns som Grön zon och Röd zon. Dessa zoner handlar 

till stor del om grundläggande värderingar och vilken inställning respektive aktör har till 

samarbete. Grön zon-inställningar främjar samarbete genom att aktörerna är mer benägna att ta 

emot samarbetsinviter och återspeglar en autentisk, ickeförsvarsinriktad närvaro. Konflikter ses 

inte nödvändigt som potentiella hot och ömsesidig framgång i relationen är eftersträvansvärt 

(Tamm & Luyet 2011, ss. 28- 29). Röda zonen inkluderar ett försvarsinriktat agerande härlett 

från rädslor och kortsiktigt tänkande. Konflikter upplevs som krig av aktörerna och inte som 

problem som kan generera kreativa lösningar. Tamm och Luyet (2011, s. 31) poängterar dock att 

zonerna inte är varandras motpoler - himlen kontra helvetet - utan det existerar nyanser av 

färgerna. Genom att aktörerna inom ett samarbete är medvetna om sina rädslor och smärtor kan 

både försvarsinriktat agerande och överreaktioner undvikas. 

 

4.3.2 Sanning - Öppenhet 
Den andra grundläggande färdigheten, Sanning - Öppenhet, handlar om hur ”sanningen är den 

stora förenklaren” som Tamm och Luyet (2011, ss. 84-100) citerar från Will Schutz. Färdigheten 

handlat även om hur lyssna innebär så mycket mer än att vara tyst. Andelen talad sanning 

påverkar i stor grad den upplevda tilliten i en relation men det kan vara problematiskt när aktörer 

inte vill bidra till spända relationer och att aktörer blir sårade. Definitionen av begreppet sanning 

enligt författarna (2011, s.85) är; ”att tala sanning är en kombination av medvetenhet, ärlighet 

och öppenhet” vilken innebär att man skall blotta sig på ett ansvarstagande sätt. Det krävs att de 

involverade aktörerna har självinsikt och att de är öppna med sina tankar och känslor. Utan dessa 

kvaliteter hos aktörerna kommer möjligheten till en kreativ och effektiv problemlösning att 

försvagas.  

 

Tamm och Luyet (2011, s. 100) skriver att förmågan att kunna lyssna ofta genererar i mer 

öppenhet hos berättaren som därmed avslöjar mer information än vad som först var tänkt. 

Dessutom kan resultatet bli i att berättaren tar sin roll på större allvar och tänker på vad denna 

egentligen säger. Att lyssna kan öka möjligheten att skapa relationer med närhet. Det kan 

resultera i att känslor som att vara omtyckt, kompetent och betydelsefull uppkommer. Dessa 
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känslor är av vikt vid skapande av samarbetsrelationer och kan dessutom motverka 

försvarsbenägenheter. Författarna forsätter med att förklara vikten med att skapa en trygg miljö 

där aktörerna vågar vara öppna samt känner sig förstådda. Det kan skapas genom närvaro, 

återkoppling och förmedling. Berättarens budskap förmedlas bäst genom att återkoppla både 

innerhåll och känslor vilket minskar risken för eventuella missförstånd (Tamm & Luyet, 2011 ss. 

101-105). 

 

4.3.3 Eget val - Personligt ansvar  
Den tredje grundläggande färdigheten, Eget val - Personligt ansvar, handlar om att alltid ta fullt 

ansvar över sig själv. Tamm och Luyet (2011, s. 114) menar att en ansvarstagande inställning 

resulterar i ett mer givande liv. Uppfattningen om hur stora valmöjligheter man har i livet 

påverkar uppfattningen om makten över livskvalitet och relationer. Maktlöshet så som oförmåga 

att påverka resultat orsakar ofta stress. Att ta ansvar för sina val handlar inte att svara på om 

något var rätt eller fel, utan det handlar om att ta lärdom av det. Detta menar författarna (2011, s. 

122) är ett effektivt sätt att skapa samarbetsinriktade relationer.  

 

4.3.4 Självkännedom och förståelse av andra 
Det fjärde grundläggande färdigheten, Självkännedom och förståelse av andra, handlar om hur 

människors självkännedom kan förbättra relationer och förändra kulturen inom en organisation. 

Enligt Tamm och Luyet (2011, ss.126-127) är människans självkännedom den viktigaste 

tillgången för ett tillfredställande liv. Dock krävs även förståelse, empati insikter om andra för att 

framgångsrika relationer skall kunna byggas upp. För att lära känna sig själv och sitt beteende i 

relationer till andra menar författarna att den erkända FIRO-modellen går att använda, då den 

fokuserar på gruppkompatibilitet vid urval samt sammansättningen av arbetslag. De centrala 

beteendena är: tillhöra, kontroll och öppenhet (Tamm & Luyet 2011, s128).  

 

Det är av vikt att aktörer förstår deras egna preferenser samt andra aktörers preferenser till dessa 

beteenden, dessutom är förmågan att vara flexibel med att kunna förändra beteenden efter 

omständigheter en tillgång. Angående beteendena tillhöra och kontroll har författarna inga 

bestämda åsikter om fördelar men att ökad öppenhet resulterar i effektiva och samarbetsinriktade 
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relationer har de en föreställning om. Öppenhet skapar djupa relationer och förbättrar förmågan 

till konfliktlösning (Tamm & Luyet, 2011 s. 135). Rigida beteenden i relationer är fienden menar 

författarna. Det är av stor vikt att aktörer kan vara flexibla till beteendena tillhöra, kontroll och 

öppenhet. Benägenhet att hålla fast vid gamla vanor och uppfattningar kan skapa 

samarbetsvårigheter (Tamm & Luyet 2011, s. 154). Genom att öka medvetenheten och 

uppmuntra till nya tankemönster ökar möjligheten för aktörer att släppa taget om det förflutna 

och erövra framtiden (Tamm & Luyet 2011, ss. 168-187) 

 

4.3.5 Problemlösning och förhandling 
Den femte grundläggande färdigheten, Problemlösning och förhandling, handlar om 

uppbyggandet av samarbete och skiljer sig från de övriga fyra färdigheterna menar Tamm och 

Luyet (2010, s. 189). De första fyra färdigheterna förklarar betydelsen för respektive avsnitt. Den 

femte färdigheten fokuserar på hur aktörer löser konflikter och problem. 

 

4.4 Modell för organiserande av samverkan 
Rebecca Stenbergs (2000, s. 3) avhandling Organisationslogik i samverkan publicerades år 2000 

och syftar är att öka förståelsen och kunskapen om imaginärt organiserande av samverkan mellan 

offentliga aktörer. Stenberg (2000, s. 248) har utvecklat en modell för hur aktörer skall 

organiseras för samverkan. Modellen bygger på empirisk data framtagen från olika 

samverkansprojekt samt teoretiskt resonemang. 
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Figur 2: Stenbergs modell för organiserande av samverkan 

 

Modellen symboliserar en spiralformad utveckling av samverkan vilket kan generera i mer 

tydliga uppdrag, lärandeutveckling och effektivt genomförande. De olika inslagen i modellens 

samverkansprocess förklaras nedan (Stenberg 2000, s. 249-254). 

 

4.4.1 De fyra inslagen i samverkansprocessen 

4.4.1.1 Uppdrag/mission 
Ett uppdrag eller en mission bör vara gemensamt och grundat på förståelse, kännedom och en 

gemensam uppfattning om behovet att samverka. Stenberg (2000, s. 250) menar att man skall 

skilja på mål och uppdrag/mission då respektive involverad organisation kan ha individuella mål 

med samverkan. Ett gemensamt uppdrag/mission är dock behövligt för att uppnå samverkan. 

Stenberg refererar på s. 250 i sin avhandling till Berg och Jonssons bok Den grunduppgift 

organisationen är uppbyggd kring från år 1991, som menar att en mission uttrycker den 
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gemensamma ideologiska grund av värderingar och föreställningar som organiserandet uppbyggs 

upp kring. Enligt Stenberg (2000, s. 250) skapar ideologisk grund gemenskap trots eventuella 

individuella mål hos respektive organisation.  

 

Författaren (2000, s. 250) menar att ett gemensamt uppdrag/mission tillsammans med modellens 

tredje inslag, Utvärdering och Uppföljning, är den enda centralstyrning av samverkan som ses 

som önskvärd. Uppdrag/mission är beroende av öppen kommunikation då innehållet ofta är svårt 

att ta på och därför bjuder in deltagarna till egen tolkning.  

 

4.4.1.2 Prova/genomföra  
Verksamheter i samverkan brukar inledningsvis undersöka vad man bör, vad man kan och hur 

det går att samverka. Stenberg (2000, s. 251) menar att endast när kunskap om vad man bör, kan 

och hur det går att samverka, har utvärderats av samtliga deltagare finns det förutsättningar för 

utveckling av mål, lösningar och strategier. Endast allomfattande visioner och strategier kan 

utformas innan alla deltagare bli involverade men även dessa måste sedan utvärderas 

gemensamt, poängterar författaren (2000, s. 251).  

 

4.4.1.3 Utvärdering och uppföljning 
Stenberg (2000, s. 251-254) skiljer på begreppen utvärdering och uppföljning. Författaren 

refererar på s. 251 i sin avhandling till Fridolf och Mottins bok Samarbete, samverkan och 

samordning av insatser och resurser mellan olika huvudmän från år 1996 till deras tolkning av 

begreppen. Uppföljning enligt Fridolf och Montin innebär att kontrollera om saker genomförs på 

rätt sätt och om målen nås. Utvärdering innebär att värdera kvaliteten på insatserna kopplat till 

behov, att exempelvis utvärdera om rätt saker är gjorda. Stenberg (2000, s. 251) kompletterar 

dock definitionen på begreppet utvärdera och anser att utvärdera även inkluderar frekventa 

moment av uppföljning. Författaren förklarar sammanfattningsvis att uppföljning syftar till 

kontroll och utvärdering syftar till lärdom. 
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4.4.1.4 Planera/besluta 
Genomförda uppföljningar och utvärderingar möjliggör uppsättning av visioner och mål för 

samverkan. Stenberg (2000, s. 254) menar att inledande mål och visioner bör vara så 

allomfattande att de rymmer möjligheter för undersökning, utveckling och planering som med 

tiden konkretiserar målsättingar genom avgränsningar. Planera och besluta möjliggör en 

överblick över hela samverkansorganiserandet förklarar författaren (200, s. 254). I detta inslag 

kopplas enskilda aktiviteter till ett mer övergripande ramverk. 

 

4.4.2 Sju förutsättningar för utvecklandet av samverkan  
I modellen för imaginärt organiserande av samverkan ingår sju faktorer vilka ses som 

förutsättningar för utvecklandet av samverkansprocessen. De sju faktorerna förklaras nedan: 

 

4.4.2.1 Delaktighet 
Författaren (2000, s. 255) menar att samtliga aktörer behöver befogenhet, inflytande och 

delaktighet i organiserande av samverkan samt i det självständiga arbetet. Eget ansvar driver 

arbetet framåt, poängterar författaren, och erfarenheter visar på att det är den upplevda känsla av 

delaktighet och inflytande som motiverar. Författaren (2000, s. 255) förklarar att delaktighet 

leder till samverkan vilket definieras som kommunikation och organiserande kring relationer. 

Relationer kan dock inte beordras utan skapas frivilligt. Dock är det möjligt att skapa 

organisatoriska strukturer som påverkar förutsättningarna för relationskapande. För att 

möjliggöra aktörers befogenhet, inflytande och delaktighet krävs en tydlig grundidé och ett 

ledarskap som både kan ge ifrån sig makt samt dela med sig av information. Vidare behövs 

informations- och kommunikationsarenor förklarar Stenberg (2000, s. 255). 

 

4.4.2.2 Mångtydighet  
Stenberg (2000, s. 256) förklarar att samverkans mångtydlighet kan innebär olika saker inom 

deduktiv respektive induktiv logik. Samverkan bör definieras och måntydligheten bör avgränsas 

inom det gemensamma uppdraget annars finns risken till att man förlorar helhetsperspektivet. 
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4.4.2.3 Legitimitet  
Författaren (2000, s. 256-257) menar att en arena av legitimitet som möjliggör inflytande bör 

konstrueras. Deltagare från olika delar av den samverkande organisationen måste få göra sig 

hörda för att få upplevelsen av delaktighet. 

 

4.4.2.4 Stödstrukturer 
Stödstrukturer bör konstrueras vilket skapar och möjliggör samverkan, menar Stenberg (2000, s. 

257). Stödstrukturer inkluderar areor för kommunikation och information, organiserandet av 

risktagande och beroende, samt innefattar organiserande av samverkan. Tydlighet angående 

beslutsfattande och maktstrukturer i organiserandet skapar samverkan enligt författaren (2000, s. 

257). Att tydliggöra ömsesidigt risktagande och beroende kan vara en lämplig strategi när 

samverkan kärvar på grund av brist på förtroende eller när aktörers uppfattning om vad relationer 

innebär skiljer sig år. Författaren (2000, s. 258) fortsätter med att förklara överenskommelsens 

betydelse och hur viktigt det är att vara överrens om strukturer över samverkan, inflytande och 

resursfördelning. Detta kan bidra till att samverkan överlever kriser och konflikter. 

Överenskommelser är dessutom av vikt när olika organisationsstrukturer skall samverka 

eftersom de överbrygger eventuella skillnader. Författaren (2000, s. 258) påpekar dock att en 

ickehierarkisk platt organisationsmodell skulle kunna vara ett sätt att kringgå problemet. 

 

4.4.2.5 Tydliga roller 
Roller och rollförväntningar på aktörer bör vara tydliga, menar Stenberg (2000, s. 259). 

Kommunikation krävs för att uppnå tydlighet mellan organisationer såväl som inom 

organisationer. Det senare är svårare, vilket beror på två anledningar enligt författaren (2000, s. 

259). Första anledningen är att begreppet makt är svårdefinierat och den andra anledningen är att 

makt är ett mycket laddat ord. Stenberg poängterar att begreppet måste diskuteras och mandat 

måste fördelas. 

 

4.4.2.6 Arenor för kommunikation 
Arenor för kommunikation möjliggör möten i tid och rum. Det är på dessa arenor som 

samverkan skapas skriver Stenberg (2000, s. 259). Kommunikation ses som möten mellan 
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aktörer, på ett idémässigt plan såväl som ett socialt, känslomässigt och kulturellt plan. Exempel 

på mötesplatser är utbildningar och schemalagda luncher men även internet, menar författaren 

(2000, s. 260) 

 

4.4.2.7 Informationsteknologiskt stöd 
Kommunikations- och informationsteknologi ses som den sjunde förutsättningen. Den 

koordinerar samverkan och skapas kommunikativa arenor menar Stenberg (2000, s. 262). 

Exempel på kommunikations- och informationsteknologi är hemsidor och e-mail. 

 

4.4.3 Ledning för imaginärts organiserande av samverkan 
Makt, ledarskap och mandat måste spridas ut på olika organisationer för att synenergi skall 

skapas, förklarar Stenberg (2000, s.264). Samtidighet och integration är ledorden istället för 

kontroll och turordning. Nedan beskrivs fyra typer av ledarskap: 

 

4.4.3.1 Imaginanärt ledarskap 
Inom allt organiserande finns eldsjälar. Eldsjälar förmedlar sin vision och inspirerar andra med 

hjälp av sin tilltro och lidelse, skriver Stenberg (2000, s. 264). När eldsjälen klarar av att initiera 

kraften för att realisera helomfattande visioner går det att kalla eldsjälen för imaginatör förklarar 

författaren (2000, s. 264). Stenberg refererar på s. 264 i sin avhandling till Hedberg et al. bok 

Imaginary Organizations (1994) och hans tre huvuduppgifter som imaginatören ansvarar över. 

Imaginatören skall först och främst skapa en vision samt strukturerna förverkligandet av 

visionen. För det andra skall imaginatören skapa kommunikation, styrning och personalpolicy. 

Avslutningsvis skall denna skapa förväntningar, visa på möjligheter och framkalla engagemang. 

Stenberg (2000, s. 265) menar dock att imaginatören inte nödvändigtvis måste skapa visionen, 

utan visionen kan vara någon annans. 

 

4.4.3.2 Missionärt ledarskap 
Missionärt ledarskap skapar samverkan utifrån uppfattade behov och prioriteringar, förklarar 

Stenberg (2000, s, 267). Missionärens uppgift är att ge missionen (det grundläggande uppdraget) 

ett ansikte. 
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4.4.3.3 Katalytiskt ledarskap 
Visioner förmedlas med övergripande mål och strategier. Enligt Stenberg (2000, s. 268) kan ett 

katalytiskt ledarskap innebära möjliggörande av möten för olika ståndpunkter och synsätt. 

Ledaren ser till att utveckling och reflexion genereras istället för urartade konflikter. Det handlar 

om att kunna avleda spänning och mottsägelser utan att förhindra konstruktiva lösningar. 

 

4.4.2.4 Horisontellt mäkleri 
Konflikter kan uppstå när visioner och missioner skall transformeras till verklighet utfört av 

praktiker. Det synliggörs stora skillnader mellan teori och praktik, ledning och 

anställda samt mellan samverkande organisationer och ingående organisationer, förklarar 

Stenberg (2000, s. 269). Horisontellt mäkleri handlar om att överbrygga motsägelser och 

motstridigheter. Förbättringsmöjligheter ligger här i fokus, menar författaren (2000, s. 269). 

 

4.5 Many-to-Many Marketing 
Gummesson (2004) introducerar i boken Many-to-Many Marketing begreppet med samma namn 

som titeln. Han menar på att relationer är för komplexa att dela in de klassiska begreppen som 

exempelvis B2B marketing. Gummesson (2004) menar att vi istället bör benämna relationerna 

som many-to-many marketing, vilket mer liknar verkligheten. 

 

Gummesson (2004, s. 37) tar upp attityder som styr synsättet many-to-many marketing, där en av 

dem är att värde skapas gemensamt genom viljan att samarbeta. Författaren fortsätter att förklara 

att konkurrensens betydelse har fått för stor uppmärksamhet inom marknadsekonomin och 

marknadslitteraturen. Gummesson anser att samarbete av större intresse att undersöka då det 

alltid varit nödvändigt för ett samhälle. Konkurrens skapar tävlingskänslor vilket fungerar som 

drivmedel för utveckling men författaren menar att verkligheten är mer komplicerad än så. Ett 

mer praktiskt samt teoretiskt samarbete bör utvecklas då det kan hanteras professionellt i 

praktiken.  

 



Kandidatuppsats VT13  Anja Cavalli-Björkman & Frida Hederos   Service Management 

 

      

38 
 

Det går att lära sig att skapa relationer poängterar Gummesson (2004, s. 55). Han citerar Dale 

Carnegies bok Hur man vinner vänner och inflytande, citatet lyder: “Learn to love, respect and 

enjoy other people”. Gummesson menar att citatet kan betraktas som sunt förnuft då förståelse 

ofta hänger ihop med uppfostran och läggning men att Dale Carnegies råd måste praktiseras för 

att skapa lärdom.  

 

Gummesson (2004, s. 167) skriver om hur man leder och organiserar enligt many-to-many 

marketing. Författaren skriver om en balanserad dans mellan Yin och Yang, där en dans kräver 

att ledarskapet både är följsamt och styrande. Dansen jämför Gummesson med affärsrelationer 

och nätverk. Dock nämnder han att det finns brist på teorier om följsamt ledarskap samt 

samarbete. 

 

Gummesson (2004, ss.171-172) menar att en dans består av samarbete/konkurrens, 

styrning/följsamhet och variation i tempo samt svårighetsgrad. Han menar att följsamhet 

tillsammans med styrande ledarskap genererar dynamik. Gummesson poängterar att aktörer inom 

interna nätverk inte automatiskt är mer lättstyrda. Han nämner att det finns en problematik med 

hur man motiverar, koordinerar samt rekryterar rätt personal inom ett internt nätverk. Externa 

aktörer däremot kommer att anpassa sig av konkurrensskäl om de känner sig angelägen att ta del 

av ett nätverk. Gummessons råder att gränsdragningarna mellan externa och interna nätverk 

suddas ut och att fri marknad även förekommer inom företaget. Ytterligare en uppdelning som 

Gummesson (2004, ss. 174-175) gör är att tala om de informella och formella bindningar som ett 

nätverk består av. Författaren poängterar att de mer informella bindningarna som personlig 

vänskap, till skillnad från de formella, är mer stabila. 

 

4.6 Kompetensbaserad personalstrategi 
Lindelöw syftar i boken Kompetensbaserad personalstrategi (2012) till att förklara hur man 

genom analyser kan ta reda på vad en organisation behöver för kompetenser. Hon ämnar visa på 

hur man hittar rätt personal för rätt roll i företaget. Lindelöw (2012, s 45) skriver att man i en 

yrkessituation bör se människan ur ett helhetsperspektiv. Höga krav bör ställas på en persons 
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kunskap, begåvning, personlighet och drivkraft. En anställd bör bidra med engagemang och utgå 

från att sättet att göra uppgifter är lika viktigt som att uppgifterna blir gjorda.  

 

Lindelöw (2010, ss. 47-52) poängterar att en person bör ses från flera perspektiv och inte endast 

utvärdera från ett. Personlighet skiftar över tid och rum och påverkas av allt man går igenom. 

Därför är det viktigt att även utvärdera personer från dess anpassningsförmåga och 

samarbetsförmåga. Workshopar skriver författaren (2010, ss. 67-68) skapar uppfattning en 

grupps kompetenser samt söker förståelsen för hur vägen till målet ser ut. Innan starten är det 

svårt att förstå nätverkets komplexitet, workshopar är ett sätt att identifiera komplexiteten. Enligt 

författaren är det viktigt att workshopar sker inledningsvis, gemensamt med samtliga aktörer. 

Lindelöw beskriver att workshopar kan bli långdragna då strukturer ska sättas, gränsdragningar 

ska göras samt olika förväntansbilderna ska redas ut. Författaren poängterar att fokus under 

workshopar ska riktas mot framtiden, därigenom möjliggörs anpassning till ständig utveckling. 

 

4.7 Arbeta i projekt - individen, gruppen, ledaren 
I boken Arbeta i projekt - individen, gruppen, ledaren skriver Eklund (2011) om att arbeta i 

grupper. Författaren (2011, s. 63) menar att konflikter inte behöver vara negativt i alla avseenden 

utan kan ses som önskvärt och berikande. Eklund menar att konflikter kan ses som ett tillfälle att 

kommunicera vilket kan generera i att parter går berikade ur situationen. 

 

Eklund (2011, s. 65) definierar sätt att hantera konflikter på. Han förklarar att när en konflikt 

uppstår väljer vi ett medvetet eller omedvetet sätt att hantera det på.  

 

• Kämpa: innebär att olika parter är övertygade om att respektive åsikt är den rätta och 

försöker genom argumentation övertyga andra att ändra åsikt.  

• Undvika: betyder att vissa parter väljer att undertrycka sina egna behov och på så vis 

undviker konfliktsituationen.  

• Mildra: innebär att en aktör anpassar sig efter en annan aktör som inte upplever en konflikt.  

• Samarbeta: innebär att parter gemensamt försöker reda ut de behov som finns och vad som 

ligger bakom de. Samarbete kan leda till att nya perspektiv blir synliga och därigenom skapar 
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nya lösningar. Ett gott samarbete bygger på bra kommunikation vilket är en förutsättning för 

att tillsammans kan komma fram till en lösning. Eklund poängterar att samarbete är 

tidskrävande och inte alltid resulterar i en gemensam lösning. Dock poängterar författaren 

vikten av att undersöka de möjligheter som finns. Samarbete kan generera i innovativa 

lösningar vilket bör ses som en stor fördel då det även skapar gemenskap. 

• Kompromissa och dela: kan användas när samarbetet inte går framåt. Eklund beskriver att 

ingen av parterna varken vinner eller förlorar något på det. Eklund (2011, s.155) menar att 

bra samarbete krävs god kommunikation mellan aktörer vilket förutsätter att möten äger rum. 

Författaren (2011, s.155) skriver om att många anställda förknippar möten med något negativ 

vilket måste förändras. Lösningen är inte att sluta mötas utan att försöka hitta nya lösningar 

på hur mötena kan göras mer effektiva och givande för samtliga inblandade. Eklund (2011, 

s.155) skriver om vikten att många aktörer är med på mötena för möjligheten att bra 

relationer med varandra. 

 

4.8 Arbeta i Projekt  
I boken Arbeta i Projekt - Handbok för dig som vill veta mer, skriven av Carlsson och Nilsson, 

(2007, s. 104) uppmärksammas vikten av att lägga tid på att lära känna de involverade aktörerna 

redan vid uppstarten av en projektgrupp. Att bygga upp en positiv gruppkänsla är något som 

gruppen kommer ha till godo under hela projekttiden. Författarna menar att dagar bör ägnas åt att 

lära känna varandra och skapa förståelse för projektplanen. Carlsson och Nilsson (2007, s. 104) 

skriver om vikten att se ett helhetsperspektiv då det är lika viktigt att veta vad man förväntas 

göra som vad man inte förväntas göra. Författarna skriver om workshopar som ett sätt att skapa 

helhetsperspektiv där aktörer får chans att dela sina förväntningar och yrkeskunskaper med 

övriga. Under dessa workshopar och möten är det viktigt att skapa bra rutiner genom 

protokollförande, vilket skapar möjlighet att följa upp arbetet under processen. 

 

4.9 Att leda och arbeta i ett projekt  
Lööw skriver i boken Att leda och arbeta i ett projekt om gruppdynamik och konflikthantering 

(2009 Kap. 12), hon listar hur samtliga i en effektiv grupp bör arbeta:  
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• Känna till målet väl och arbeta entusiastiskt för att nå det. 

• Visa intresse och omtanke för de man arbetar med. 

• Bidra med att lösa problem som uppkommer. 

• Vara medvetna om sitt eget beteende och är öppna i sinnet. 

• Vågar ta konflikter. 

• Är aktiva lyssnare. 

• Förkastar inte förslag förrän de är granskade. 

• Bjuder in alla för att redogöra för idéer och åsikter. 

• Utvecklar metoder för bra feedback. 

• Firar goda prestationer. 

 

5. Teoretisk syntes 
Avsnittet avser förklara hur de teorier som valt tillämpas i studien. 

 

Av Edgren och Skärvads tio nätverksorganisationer kommer det orkestrerande affärsnätverket 

ligga till grund för bekräftelse och förståelse för studieobjekt. Tamm och Luyets fem 

grundläggande färdigheter ger en uppdaterad förståelse för hur man bör samarbeta. Dock 

kommer endast de fyra första grundläggande färdigheterna vara av relevans för denna studie. 

Den femte kommer inte att behandlas då den fokuserar på konflikt och problemlösning på en 

personlig och detaljerad individnivå, vilken denna studie inte ämnar undersöka.  

 

Stenbergs modell för organiserande av samverkan bidrar med kunskap om hur man kan 

organisera samverkan i en imaginär organisation. Modellen är framtagen utifrån en empirisk 

undersökning tillsammans med ytterligare samverkansprojekt och teoretiskt resonemang. 

Modellen symboliserar en spiralformad utveckling av samverkan vilket kan generera i stora 

fördelar i lärande. Den avser besvara frågan: Hur kan en imaginär organisation för samverkan 

mellan offentliga aktörer organiseras? Modellen anses vara applicerbar trots att dess 

utgångspunkt är den offentliga marknaden och inte den privata vilket denna studie ämnar 

undersöka. Applicerbarheten beror på att gränsdragningarna mellan det offentliga och det privata 
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suddas ut. De privata företagen tar mer samhällsansvar och den offentliga sektorn blir mer och 

mer företagslik, ett så kallat privatoffentligt partnerskap (www.vr.se). Vissa delar av modellen 

kommer dock inte att analyseras tillsamman med empirin på grund av bristande relevans. Endast 

en av de olika ledarskapstyperna kommer att behandlas då övriga ej identifierades i den 

empiriska undersökningen.  

 

Teoribildning, skapad av Eklund, Carlsson och Nilsson samt Lööw, bidrar med kunskap om hur 

samarbete ser ut i projekt. Teoribildningen inkluderar konflikhantering och samarbetsstrategier 

och anses vara en kompletterande, men nog så viktig del. I denna studie är studieobjektet 

organiserat i projektliknande former och bedrivs under begränsad tid därför anses ovanstående 

teorier vara relevanta. Dock kommer inte de delar av teorierna som fokuserar på hantering av 

konflikter att analyseras men definitionen och innebörden av begreppet konflikter kommer 

nämnas. Konflikthantering behandlas inte i denna studie på grund av fokus ligger på dess 

eventuella motsats, samarbete. Dessutom kommer inte de delar som fokuserar på individuellt 

beteende och individuella förmågor behandlas, då dessa kan vara svåra att utröna ur minnet för 

respondenterna. Individnivå är inte av relevans för denna studie då den ämnar undersöka hur de 

gemensamt främjade samarbete, inte vad de olika respondenterna bidrog med. 

 

6. Empiri 
I avsnittet redogörs en sammanfattning för de intervjuer som har gjorts med respondenterna 1-4. 

Avsnittet delas upp i tre delar för att tydligt redogöra för den datainsamling som har gjorts i 

undersökningen. Fösta delen syftar till att få en bild av affärsnätverket, hur det ser ut samt vilken 

roll respondenterna och deras företag haft. Den andra delen undersöker hur respondenterna 

anser att ett affärsnätverk kan arbeta för att främja ett samarbete. Den sista delen syftar till att 

undersöka hur de har realiserat främjandet av samarbete inom affärsnätverket. Empirin kommer 

i del två och del tre att redogöras under sex stycken teman som har framkommit ur intervjuerna. 

Trots att empirin bygger på respondenters minnen och erfarenheter från något som redan har 

skett så kommer empirin att redogöras i presens för att skapa en mer lättläsligt text. 
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6.1 Del ett: Affärsnätverket 
Handelsplatsen, lokaliserad i Stockholmsområdet, är till en början endast planerad som en 

ombyggnation av en fastighet inklusive dess befintliga kontorslokaler. Grundidén utvecklas 

under tiden och beställaren av ombyggnation tar beslutet att förändringen av fastigheten även 

skall inkludera skapandet av en handelsplats, vilket ses som en förädlig av ett bortglömt område 

och ett sätt att skapa mervärde. Utvecklingen av grundidén resulterar i två integrerade projekt 

som tillsammans skapar ett attraktivt område för kontor och handel. Det ena projektet fokuserar 

på ombyggnation av kontorslokaler och startas innan det andra projektet vars fokus ligger på att 

utveckla handelsplatsen med dess varumärkes och konceptbyggande. Dessa två projekt leds av 

två ansvariga personer med var sitt ansvarsområde. Dessa två är anställda på det företag som 

också äger fastigheten och som är beställaren av handelsplatsen. Eftersom de båda projekten 

kretsar kring samma fastighet är de i viss mån integrerade med varandra, vilket kommer att 

förtydligas med en modell. Den del av ombyggnationen som har att göra med handelsplatsen och 

dess utveckling av varumärke och koncept kommer att ha fokus i denna studie. 

 

Beställaren som tar initiativet till skapandet av handelsplatsen anser att alla de nödvändiga 

resurser, aktiviteter och kompetenser som krävs för ett genomförande inte existerar inom det 

egna företaget. Därför upphandla dessa funktioner externt. Beställaren anser att det är nödvändigt 

att handplocka dessa aktörer. Idén om handelsplatsen bygger på ett koncept vilket ett flertal 

aktörer är med och utvecklar genom att bidra med kunskap inom respektive arbetsområde. 

Beställarens huvuduppgift är att samordna och skapa balans mellan de involverade aktörerna 

samt hålla fast vid ursprungskonceptet, vilket kommer att bli en tydlig drivkraft i processen. De 

involverade aktörerna är fullt medvetna om att det är beställarens vision som skall uppfyllas och 

att de är anställda för att bistå beställaren att uppnå denna vision. Däremot har samtliga aktörer 

stort inflytande på både processen och slutresultatet av utformning av handelsplatsen då de alla 

är handplockade på grund av deras stora yrkeskunnighet. Kontrakt skapas mellan beställaren och 

de olika aktörerna för att tydliggöra vad som förväntas av dem. 
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Figur 3: En förenklad bild över affärsnätverkets struktur och de valda respondenterna. 

 

Många olika typer av aktörer är inblandade i skapandet av handelsplatsen. Allt från välkända 

stora byggföretag till mer anonyma konstnärer som driver egen verksamhet. Fyra aktörer är 

intervjuade och kommer fortsättningsvis att benämnas respondenter. Respondent 1 är anställd 

inom det ledande företaget som agerar beställare. Respondenten har huvudansvaret för 

utvecklingen av handelsplatsen samt varumärkes och konceptbyggandet. Respondent 2 är 

arkitekt och ansvarar för handelsplatsens visuella utformning och innehåll. Respondent 3 är 

grafisk designer och ansvarar för den grafiska utformningen av varumärket. Respondent 4 är 

arkitekt och har ansvar över det visuella utvändigt och har fokus på ombyggnationen av 

fastigheten. Nedan kommer en mer detaljerad beskrivning av samtliga respondenter med dess 

ansvarsområde, position och relation till andra aktörer: 

 

6.1.1 Respondent 1 
Den första respondenten representerar beställaren, vars huvudansvar är utvecklingen av 

handelsplatsen samt varumärkes och konceptbyggandet. Respondentens yrkeserfarenheter 

grundar sig på många års erfarenheter inom fastighetsbranschen samt tidigare arbete inom 

liknande projekt som genererar i stor kunskap inom återförsäljning, vilket möjliggör skapandet 

av handelsplatsen. Respondenten handplockar de aktörer vilka anses kunna hjälpa till att öka 
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värdet av den skapande processen och det slutgiltiga resultatet. Respondenten har i nätverket en 

översiktlig bild av projektet och agerar som en drivande kraft för handelsplatsen skapande. För 

att driva processen som skapar handelsplatsen bildas en styrgrupp där bland annat respondent 1 

ingår. Respondent 1 använder sig av sitt privata nätverk för idégenerering. Förutom att driva 

varumärkes och konceptbyggandet tillsammans med respondent 2 och 3 så är respondentens 

uppgift att övertyga övriga medlemmar i styrgruppen om att utvecklingen av handelsplatsen kan 

fortskrida. Samarbetet mellan respondenterna 1, 2 och 3 bygger på relativt aktiva och täta 

relationer. Respondent 1 har betydligt mindre kontakt med respondent 4, vilket har att göra med 

att respondent 4 har huvudsaklig kontakt med ansvarig över ombyggnationen. 

 

6.1.2 Respondent 2 
Respondent nummer 2 representerar en arkitektbyrå vars främsta fokus ligger på varumärkes och 

konceptutvecklande samt på handelsplatsens visuella utformning och innehåll. Respondenten har 

lång erfarenhet inom arkitekturbranschen och har lång yrkeserfarenhet med både små och stora 

projekt, på både helhets- och detaljnivå. Respondenten har en central roll i skapandet av 

handelsplatsen och ett nära samspel med respondent 1 och 3. Respondenten har även ett 

samarbete med respondent 4 eftersom dessa två båda arbetar med arkitekturen och detta kräver 

samspel. Respondent 2 ingår efter en tid i styrgruppen eftersom en yrkeskunnig arkitekt var 

nödvändig för en effektiv process och dess beslutsfattande. Att ingå i styrgruppen innebär att 

respondent 2 kommer att skapa fler relationer med fler aktörer, särskilt med ansvarig för 

ombyggnationen av fastigheten. 

 

6.1.3 Respondent 3 
Respondent nummer 3 handplockas av respondent 1 och är involverad i varumärkes och 

konceptuppbyggandet då yrkeserfarenheter har genererats från tidigare projekt där fokus har 

varit grafisk utformning. Respondent 3 är konsult och har tidigare arbetat tillsammans med 

respondent 1. Till en början deltar respondent 3 i idéskapande och ansvarar för den grafisk 

utformning och har ett nära samarbete med responden 1 och 2. Under processens gång övergår 

respondent 3 till att operera som marknadschef för handelsplatsen. Respondenten har inget 

samarbete med respondent 4. 
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6.1.4 Respondent 4 
Respondent nummer 4 representerar arkitekturbyrån vars främsta fokus ligger på 

ombyggnationen av fastigheten och dess kontorslokaler samt arkitekturen utvändigt. 

Respondenten är tidigt med i projektet, innan grundidén om handelsplats utvecklas. 

Respondenten har lång erfarenhet av att arbeta i stora omfattande projekt med många aktörer 

inblandade. Respondenten har i affärsnätverket huvudsakligen kontakt med ansvarig över 

ombyggnationen av fastigheten. Respondent 4 har närmast relation till respondent 2 eftersom de 

båda ansvarar över arkitekturen, utvändigt respektive invändigt. Respondenten har ingen aktiv 

kontakt med respondent 3.  

 

På varumärkes och konceptsidan finns det en tydlig målbild med riktlinjer, gränsdragningar och 

ansvarsområden vilket förmedlas av respondent 1. Dessa gränsdragningar suddas ut något under 

processen gång och förändras i och med att processen fortgår. Den ansvariga för ombyggnaden 

har låtit respondent 4 arbeta självständigt och med förtroende. Under processens gång har 

avstämningar skett men på en mer övergripande nivå. 

 

6.2 Del två: Hur man kan främja samarbete inom ett affärsnätverk 
 

“Funkar samarbetet så är detta det mest starkaste vapen du kan ha men 

funkar det inte så kan det bli precis tvärt om” (Respondent 1, 2013-04-15) 

 

6.2.1 Frälsa 
En stark tro på grundidén är en förutsättning för att främja samarbete. Grundidén måste få en själ 

och själen måste förmedlas vidare till övriga aktörer inom ett nätverk. Detta måste göras genom 

en form av frälsning. Det är viktigt att åstadkomma frälsning genom mjuka värden och inte 

enbart av variabler och parametrar typ av ekonomiskt slag. En av respondenterna poängterar 

styrkan av att gå in med inställningen om att hjälpa varandra istället för att stjälpa och kritisera. 

Det är lättare att kritisera än att berömma menar respondenten. Alla respondenter är överrens om 

att det i mångt och mycket handlar om en inställning till samarbete, viljan till att samarbeta. 
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Främjandet förutsätter att det finns en attityd om att vara vänner och inte det motsatta, säger en 

av respondenterna. 

 

6.2.2 Flexibelt förhållningssätt 
En förståelse för det generella nätverkets komplexitet framkommer genom intervjuerna med de 

fyra respondenterna. Grundnyttan för samarbete är öppenhet, ärlighet och att finna styrkan i att 

våga blotta sina svagheter, vilket kopplas samman med ett flexibelt förhållningssätt.  

 

Svårigheterna med ett nätverk är bland annat olika agendor hos olika aktörer, avundsjuka och 

maktspel. Därför är det angeläget, enligt samtliga respondenter, att respektive aktör inom ett 

nätverk flexibel och kunna anpassar sin yrkesroll efter den situation som man befinner sig i. 

Förmågan att kunna vara flexibel i sitt sätt att vara gentemot olika arbetssituationer har främst att 

göra med aktörers professionella förhållningssätt och dess erfarenheter sen tidigare. Att känna 

trygghet i sin yrkesroll och kunna anpassa denna efter situation och efter medaktörer är något 

man lär sig med tiden, detta är respondenterna överens om. 

 

6.2.3 “Relationa” 
En bra förutsättning för att kunna skapa en trygg miljö inom ett nätverk, där aktörerna kan vara 

öppna, ärliga och våga blotta sina svagheter, är att aktörerna lär känna varandra. En av 

respondenterna var extra tydlig med hur viktigt det är att lära känna varandra utanför jobbet då 

det är vanligt att aktörer har den yrkesmässiga rollen på jobbet och lämnar den privata sidan 

hemma. Genom att samtliga aktörer får ta del av varandras privata sidor utanför arbetstid skapas 

en djupare förståelse mellan aktörerna. För att möjliggöra en kreativ och produktiv process som 

består av dynamik och glädje mellan aktörerna inom ett nätverk, ett verkligt samarbete, är det av 

yttersta vikt att aktörerna innan processens start har lärt känna varandra och testat sina positioner. 

Detta har en av respondenterna döpt till begreppet “Relationa”. 

 

“Relationa” skall inte underskattas och har inte tillräckligt med tid och engagemang lagts på att 

skapa relationer aktörerna emellan innebär det ett bakslag för vidare samarbete. En respondent 

poängterar att alla aktörer skall känna frihet i att ta initiativ till att lära känna varandra och söka 
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förståelse för varandra. Detta ansvar ligger inte bara hos ledningen. Varje projekt som startas 

inom ett nätverk med aktörer som till viss del känner varandra eller inte känner varandra bör 

samlas i uppstarten för att aktivt skapa den gemenskap och kännedom om varandra som är en 

god förutsättning för ett gott samarbete, menar en av respondenterna. Samtliga respondenter är 

överrens om vikten av att skapa relationer aktörer emellan. Flertalet respondenter ägnar mer 

diskussion åt relationer som befinner sig på en professionell yrkesmässig basis än om relationer 

som skapas utanför arbetet. 

 

6.2.4 Handplocka aktörer 
 

“Utmaningen här är att bygga en grupp som består av rätt kompetenser, med rätt 

styrning som får rätt förutsättningar, riktlinjer, ramar och någon kraft som genererar en 

kreativ process framåt som alla kan ta del av”. (Respondent 1) 

 

Ytterligare ett sätt att skapa förutsättningar för främjande av samarbete är dels att handplocka 

aktörer från olika områden men även att våga byta ut aktörer. Tre av respondenterna talar om 

vikten av att handplocka aktörer efter personlighet och kompetens och inte alltid efter 

yrkesmässig position. En dynamisk grupp sammansatt utifrån dess förmåga att samarbeta kan 

vara av mer värde än en grupp sammansatt utifrån respektive aktörs titel eller yrkeskunnighet. 

Det är av stor betydelse att rätt personer är på rätt plats personlighetsmässigt. Att skapa nätverk 

inte bara utifrån yrkeskunskap kan dessutom ge utrymme för nya relationer. En av 

respondenterna poängterar att de interna nätverken har en hel del att lära av de externa nätverken. 

Respondenten menar på att det är inom de interna nätverken som samarbetssvårigheterna är mest 

komplicerade. De externa nätverken är ofta mer genomtänka och aktörerna inkluderas för att 

uppfylla ett syfte och lever inte aktören upp till förväntningarna så är de lätt utbytbara. De 

interna nätverken består ofta av aktörer som inte är projektanställda och utbytbara och det 

förväntas att aktörerna inom det interna nätverket skall kunna samarbeta. 

 

Att handplocka aktörer kan också göras utifrån målet att skapa en sammansatt grupp som 

gemensamt resulterar i friktion, men som också kan resultera i ett mer intressant och kreativt 
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samarbete. Genom att låta olika aktörer med samma yrkeskunnighet arbeta tillsammans inom ett 

och samma område kan innebära motsägelser men det kan också innebära nya intryck och 

visioner. Vilket i sin tur kan resultera i starka relationer. Samma yrkeskunnighet hos aktörer kan 

leda till friktion som grundar sig på ett konkurrenstänk. Samtliga respondenter är dock överrens 

om att konkurrens mellan aktörer kan leda till mer motivation och högre prestanda. Det är dock 

av stor vikt att ständigt ha ett företagsperspektiv och att drivkraften hos alla aktörer är att se till 

helheten. 

 

6.2.5 Skapa helhetsperspektiv 
Samtliga respondenter talar om vikten av tydliga riktlinjer, tydlig målbild och vikten av ett 

helhetsperspektiv. Samarbete främjas genom att aktörer blir tilldelad tydliga ansvarsområden och 

att det finns någon med huvudansvar som “äger” frågan. Dock påpekar alla respondenter att det 

är viktigt att ibland gå över dessa gränsdragningar för att möjliggöra ett helhetsperspektiv. En av 

respondenterna är extra tydlig med att framföra vikten av möten där alla aktörer får ta del av och 

involveras i visionen och målet för en insats. För genomförandet är det viktigt att samtliga 

aktörer är involverad i de ansvarsområden som aktörerna vanligtvis inte är delaktig i. En 

tydligare helhetssyn kan resultera i en mer realistisk förväntansbild, vilket i sin tur kan främja 

samarbetet. Om alla aktörer får ta del av en ständigt förändrad helhetsbild så kan också 

aktörernas förväntan anpassas. Därför är det ytterst viktigt att det existerar en tydlig styrgrupp 

som inkluderar beställaren samt de involverade aktörerna. Om en styrgrupp består av alla de 

olika yrkesgrupper och kompetenser som medverkar i resultatet kan besluten fattas snabbare. 

 

En av respondenterna talar en del om hur regelbundna schemalagda möten kan främja samarbete. 

Genom att protokollföra möten kan de uppfattas som mer “seriösa” vilket innebär att aktörer 

inom nätverket är mer förberedda och presterar och leverera mer. Protokollförda möten ger 

genom återkoppling större insikt över vilka eventuella problem som nätverket står inför. 

Tyngdpunkten bör ligga vid att hålla sig till en ”vi-attityd” inför hantering av problem, menar två 

av respondenterna. Vi-känsla kan främja samarbete vid problemhantering, då det uppfattas som 

ett gemensamt problem för hela nätverket. Återigen är ett helhetsperspektiv av vikt och att alla 

aktörer jobbar för ett gemensamt mål. 
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Respondenterna anser att tydliga riktlinjer och direktiv ses som en avgörande faktor för 

främjandet av samarbete, men de poängterar att det är nog så viktigt att kunna balansera detta 

ledarskap med engagemang och delaktighet. Flexibilitet i sättet att leda och skapa formella och 

informella relationer är ett sätt att främja samarbete. Det kräver dock en förståelse om andra 

aktörers företagskultur, värderingar och sätt att arbeta. 

 

6.2.6 Skapa förståelse för varandras företagsvärldar 
Förståelse för varandra och för varandras företagsvärldar anses vara viktigt enligtrespondenterna. 

Förståelsen ses som en lärdom som per automatik uppkommer och som utvecklas via 

erfarenheter inom respektive bransch. Förståelse är inget som går att läsa sig till utan måste 

“upplevas” betonar en av respondenterna. Genom att få ta del av varandras företagsvärldar, så 

som att besöka och ha möten på respektive arbetsplats, upplevs olika företagskulturer som kan 

bidra till en bredare förståelse. Dessutom kan förståelse för aktörers arbetssituation leda till ett 

mer lösningsorienterat samarbete. Om det uppkommer problem med förståelsen mellan olika 

aktörer på grund av att deras referensramar skiljer sig åt, så bör en erfaren förmedlare tas in, 

understryker en av respondenterna. En förmedlare som kan tala och förstå de olika 

företagsvärldarnas ”språk”.  

 

Samtliga respondenter talar gott om workshopar och nämner det som en möjlighet för respektive 

involverad aktör att presentera sin affärsverksamhet tillika syn på det aktuella projektet. Vid 

dessa tillfällen är det av vikt att samtliga aktörer, som bör inneha ett helhetsperspektiv på 

projektet, är närvarande. Frekventa workshopar under projektets gång är en grundförutsättning 

för att ett samarbete skall stärkas. Workshopar där de involverade aktörerna får utbyte av 

kunskap, idéer och visioner kan bidra till en mer öppen kommunikation. En av respondenterna 

framhäver vikten av att sträva för en öppen kommunikation mellan samtliga aktörer och 

medarbetare inom de olika företagen. Trots att ett projekt kan bestå av flera parallellt integrerade 

projekt så är det viktigt med samspel mellan de olika projekten. Respondenterna anser att 

gemensamma referensramar är en fördel för att ett samarbete skall fungera. Flera av 
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respondenterna föreslår gemensamma resor som ett sätt att upptäcka, utvärdera och skapa 

gemensamma referensramar. 

6.3 Hur främjandet av samarbete realiserats inom det orkestrerande 
affärsnätverket 
 

6.3.1 Frälsa 
Det är inte endast beställaren som har insett potentialen med att etablera sig på andra typer av 

marknader. Samtliga respondenter har redan innan samarbetet satt igång uppmärksammat den 

potentiella attraktionskraften som en etablering på en ny typ av marknad skulle innebära för 

beställaren. Idén om att beställaren skulle kunna etablera sig på handelsmarknaden var något som 

framkom genom tidigare dialoger mellan respondenterna, därmed finns en naturlig stark tro på 

grundidén sedan tidigare. Beställaren är dock initiativtagaren till projektet och har en tydlig 

detaljerad bild om hur slutresultatet av handelsplatsen skall se ut. Detta upplevs som en stark tro 

på grundidén av de respondenter som har ett nära samarbete med beställaren. Trots att 

respondenterna går med i projektet med olika visioner vad gäller slutresultatet har alla 

respondenter samma huvudmålsättning, det vill säga att förädla en stadsdel med stor potential.  

 

Då projektet med att utveckla handelsplatsen genomförs parallellt med projektet gällande 

ombyggnationen av fastigheten och dess kontorslokaler, krävs gemensam planering och 

koordinering av de olika insatserna. Dock drivs de två projekten av olika målsättningar vilket 

skapar olika förväntansbilder och en viss problematik enligt respondenterna. Den presenterade 

grundidén mottags på olika sätt på grund av att de olika projekten har olika förväntansbilder. 

 

6.3.2 Flexibelt förhållningssätt 
Vissa av respondenterna anser att flexibilitet grundar sig på trygghet i sin yrkesroll vilket de 

menar i sin tur grundar sig i erfarenhet och professionell yrkesvana. Erfarenheter från tidigare 

liknande projekt har resulterat i att respondenterna har lärt känna och anpassa sin yrkesroll och 

position och därför kunnat arbeta flexibelt. I förhållande till projektet med att utveckla 

handelsplatsen anser respondenterna att genom sin erfarenhet och professionella yrkesroll har 

goda förutsättningar för att kunna arbeta flexibelt. En av respondenterna anser dock att det är den 
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långa tid som projektet pågår och känslan av att man hjälper varandra som resulterar i att 

respondenten blir allt säkrare i sin yrkesroll. 

 

Flertalet av respondenterna uppmärksammar brister i kommunikationen mellan de två 

integrerade projekten. Detta resulterar i olika riktlinjer och agendor som medför problem med 

samarbetet mellan två av respondenterna eftersom de ingår i var sitt projekt. Aktivt arbete för att 

främja samarbetet mellan de olika aktörerna och de två olika projekten genomförs. Det 

genomförs inte förrän efter att projekten har pågått under en längre tid. Insatsen innebär att en av 

respondenterna som har lång och bred erfarenhet får arbeta närmare styrgruppen. I rollen ingår 

att aktivt samarbeta med samtliga aktörer, då även med aktörer som arbetar med 

ombyggnationen av fastigheten. Samtliga respondenterna får sina ansvarsområden och 

arbetsuppgifter förändrade under processen gång. 

 

6.3.3 “Relationa” 
De flesta av respondenterna är redan bekanta sedan innan affärsnätverket skapas. Detta gör att 

vissa av respondenterna känner sig bekväma i sina relationer i förhållande till varandra. 

Dessutom finns en känsla av att samtliga är där för att hjälpa varandra vilket generar i en “vi 

känsla” poängterar en av respondenterna. Aktiviteter som workshopar och middagar efter 

arbetstid genomförs under projektets gång. Detta stärker relationerna mellan respondenterna. 

Däremot genomförs inga relationsaktiviteter vid uppstarten att projektet. Workshopar är relativt 

vanligt förekommande mellan respondenterna med undantag för respondent 4. Några 

workshopar mellan respondent 4 och den ansvarige för ombyggnationen genomförs ej. 

 

6.3.4 Handplocka aktörer 
Inför skapandet av handelsplatsen handplockas aktörer inom samma arbetsområde men från 

olika företag. Detta för att skapa en så dynamisk grupp som möjligt, menar en av respondenterna. 

Vissa aktörer är bara med som bollplank andra får aktivt arbeta med projektet. Det är ett aktivt 

val som respondenten anser kan leda till nya intressanta relationer genom friktion och ett mer 

kreativt och unikt slutresultat. Vissa av respondenterna upplever att handplockning av aktörer 

triggar dem själva att “stå på tå” och att konkurrensen de känner mellan dem är något positivt för 
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dem själva och för beställaren. Dynamiken som skapas i gruppen av handplockade aktörer 

genererar inte enbart i en känsla av konkurrens, utan resulterar även i en kunskap om varandras 

kunskapsområden. Externa konsulter handplockas under projektets gång vars mål är att röra om i 

organisationen, skapa ny energi, lyfta projektet upp ur eventuella svackor genom att inspirera till 

nya riktningar.  

 

Handplockning av aktörer sker dock endast extern, inte internt inom beställarens verksamhet. 

Men för att främja samarbetet inom beställarens verksamhet görs mindre och större 

omstruktureringar med tiden. 

 

6.3.5 Skapa helhetsperspektiv 
Respondenternas uppfattning om hur främjandet går till skiljer sig något åt beroende på 

respektive ansvarsområde. Det finns tydliga riktlinjer och en bestämd målbild för projektet som 

utvecklar varumärkes och konceptbyggande. Riktlinjerna och målbilden presenteras av projektets 

ansvarige. Beställaren skapar dessutom trygghet med de tydliga gränsdragningarna och en tydlig 

målbild, menar en av respondenterna. Roller med tydligt huvudansvar och mandaten är fördelade 

mellan respondenterna och övriga aktörer. Utifrån ett helhetsperspektiv och en gemensam 

målbild för de två integrerade projekten uppstår dock problematik då det finns gränsdragning 

som är så tydlig att helhetsbilden försvinner. I och med de två projektens olika målbilder 

arbetades olika direktiv fram internt, vilket komplicerar samarbetet för några av respondenterna. 

 

Under projektets gång sattes en tydlig styrgrupp in som främjar samarbetet genom att luckra upp 

gränsdragningarna mellan de två integrerade projekten. I denna grupp ingår två av de fyra 

respondenterna och båda anser det vara nödvändigt att projektet fick en tydlig hand som leder 

projektet vidare och som dessutom tar beslut grundat på diskussioner med de involverade 

aktörerna. Detta innebär mer kotroll för beställaren och besluten tas snabbare. Dock poängterar 

alla respondenter att i slutändan är det upp till beställaren att ta besluten, trots att vissa riktlinjer 

och beslut delvis arbetas fram tillsammans. 
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6.3.6 Skapa förståelse för varandras företagsvärldar 
Gemensamma workshopar och möten hålls under projektets gång på samtliga respondenters 

respektive företag. Vissa av respondenterna anser att workshopar och mötena gav en viss 

förståelse för varandras företagsvärldar. Det ger indirekt möjlighet för alla respondenter att visa 

respektive respondent företagskultur, värderingar och sätt att arbeta. Fokus på workshopar ligger 

dock på att utveckla projektet. En av respondenterna menar att den kunskapserfarenheten som 

redan finns inom dess företag ger en bred och djupgående kunskap för det nuvarande projektet. 

Flera av aktörerna är på inspirationsresor under projektets gång, dock inte gemensamt. Det är få 

aktiviteter som genomförs för att skapa och utvärdera gemensamma referensramar. En av 

respondenterna anser att gemensamma referensramar kan ge en större förståelse för andra 

respondenter och aktörers visioner. Dock anser de flesta respondenter att eget arbete med egna 

referensramar skapar mer konkurrens mellan av respondenterna som i sin tur motiverar 

kreativiteten.  

 

Två av respondenterna poängterar att det finns tendenser som visar att de två integrerade 

projekten har olika företagskulturer. Samarbetet mellan dessa två företagsvärldar främjas genom 

att en intern aktör involveras som kan tala och förstå båda företagsvärldarnas språk. Denna aktör 

är en förmedlare mellan de två olika projekten. 

 

7. Analys 
Avsnittet är uppdelat i två huvudsakliga delar. Första delen syftar till att bekräfta handelsplatsen 

som ett orkestrerande affärsnätverk genom att analysera empirin första del med hjälp av Edgren 

och Skärvads grundläggande färdigheter. Andra delen sammankopplar del två och del tre i 

empirin. Denna empiri kommer att analyseras utifrån resterande teoribildning som anses vara 

relevant. 

 

7.1 Handelsplatsen 
Handelsplatsens nätverk startar genom att ett företag tar initiativet, vilket enligt Edgren och 

Skärvad (2010, s. 63) är hur ett orkestrerande affärsnätverk startar. Det initiativtagande företaget 
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tar en central roll i affärsnätverket och specialiserade aktörer anställs för att verka i de områden 

som beställaren saknar tillräcklig kunskap inom. Aktörer anställs på grund av respektive 

yrkeskunskap och arbeta tillsammans med beställaren. Sättet att arbeta på, interaktionen mellan 

beställaren och aktörerna, är typiskt för ett orkestrerande affärsnätverk menar Edgren och 

Skärvad (2010, s 63). Enligt undersökningen axlar samtliga aktörer rollen som anställda med 

syfte att uppfylla beställarens huvudsakliga mål och arbeta efter dennas affärsmodell, vilket 

Edgren och Skärvad (2010, s. 65) skriver är viktigt. 

Istället för att äga resurserna är huvuduppgiften för beställaren att organisera nätverket och 

därigenom hålla projektet inom förutbestämda ramar, vilket är klassiskt för ett orkestrerande 

affärsnätverk enligt Edgren och Skärvad (2010, s. 64). Detta innebär att riktlinjer, ramar, roller 

och de slutgiltiga besluten tas av beställaren. 

 

Författarna (2010, s. 69) skriver att en av de stora organisatoriska utmaningarna som ett 

orkestrerande affärsnätverket står inför är att strukturera nätverket. Det innebär att beställaren 

måste lägga stor vikt på att knyta till sig lämpliga aktörer till affärsnätverket, menar författarna 

(2010, s. 69). Undersökningen visar på att resurser läggs på att knyta an lämpliga aktörer inom 

det externa nätverket. Undersökningen visar även att aktörer tenderar att vända sig till sina 

privata nätverk för att få andra perspektiv vid idégenerering. Att nätverket är betydligt större än 

vad det ser ut är något som Hedberg et al. (1994, s. 15) skriver om är typiskt för denna typ av 

organisation.  

 

Huvudkompetensen hos beställaren är ofta det som affärsnätverket är uppbyggt kring, skriver 

Edgren och Skärvad (2010, s. 65) Huvudkomponenten i nätverket finns inom 

fastighetsbranschen därav innefattar projektets grundidé ombyggnad av en fastighet och dess 

kontorslokaler. På grund av att beställaren även har kunskaper inom återförsäljning föll det sig 

naturligt att grundidén utvecklas inom ramarna av handelbranschen. Att skapa möjligheter inom 

ramen av sina egna kompetensområden leder ofta till en högre kontroll av processen och ger mer 

möjlighet till delaktighet och inflytande (Edgren & Skärvad, 2012, s. 65). Författarna (2010, s. 

65) menar att det även kan vara ett bra sätt att få kontroll över varumärket, vilket de skriver är 

något som ett ledande företag i ett orkestrerande affärsnätverk strävar efter. Respondent 1 
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handplockar en konsult som ansvarar för varumärket. Respondenten är själva väl involverad i 

framställningen och utvecklandet av varumärket. Det innebär att beställaren har möjlighet att 

behålla kontrollen över varumärket.  

 

Av den empiriska undersökningen framgår att samtliga aktörers roll i nätverket förändras under 

projektets gång. Detta kan delvis ses som ett resultat av de radikala förändringar i strukturen som 

kan inträffa inom ett orkestrerande affärsnätverk när affärsmodellen förändras (Edgren och 

Skärvad, 2012, s. 67). Nedan förklaras hur aktörernas roll förändras: 

 

• Respondent 1 är den som tog initiativet till förändring av grundidén, att bygga 

handelsplatsen. Detta resulterar i att respondenten får huvudansvar för handelsplatsen. 

• Respondent 2 blir i och med etableringen av handelsplatsen anställd som arkitekt för 

varumärkes och konceptuppbyggandet. 

• Respondent 3 anställs i och med etableringen av handelsplatsen för att utföra grafiskt visuella 

uppdrag. 

• Respondent 4 är arkitekt för ombyggnaden av fastigheten men blir med tiden involverad och 

delaktig i projektet att etablera handelsplatsen. 

 

7.2 Att främja samarbete 
 

7.2.1 Frälsa 
Den empiriska undersökningen understryker betydelsen av en stark tro på en gemensam grundidé 

hos de involverade aktörerna inom ett affärsnätverk och beskrivs som en förutsättning för ett 

samarbete. Stenberg (2000, s. 250) förklarar innebörden av gemensam grundidé i det första 

inslaget, Uppdrag/mission, i modellen för samverkansprocessen och poängterar att det är 

nödvändigt för fungerande samverkan. Den empiriska undersökningen visar att visioner 

angående slutresultatet ser till viss del olika ut hos respondenterna men den allomfattande 

grundidén, att förädla en statsdel full av potential, genomsyras av samtliga. Stenberg (2000, 

s250) poängterar att aktörer kan ha individuella mål och visioner men att det är nödvändigt med 

ett gemensamt uppdrag/mission. 
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Det krävs att en själ skapas åt grundidén för att förmedlaren av idén ska kunna frälsa de övriga 

aktörerna inom ett nätverk, visar undersökningen. Stenberg (2000, s. 248) refererar på s. 248 i sin 

avhandling till Philips avhandling Eldsjälar: En studie av aktörsskap i arbetsorganisatoriskt 

utvecklingsarbete, som skriver att inom varje organiserande förekommer eldsjälar. Eldsjälarnas 

tilltro och lidelse kan enligt avhandlingen förmedla visioner och inspirera på ett sådant sätt att 

andra inom organisationen känner tro och viljan till att realisera visioner. Undersökningen visar 

på att frälsning kan ske genom olika typer av variabler och parametrar, inte enbart från ett 

ekonomiskt perspektiv utan nog så viktigt är det att frälsa genom mjuka värden. Stenberg (2000, 

s. 264) menar att när eldsjälar innehar förmågan att förmedla visioner som omfattar hela 

organisationen, kan man tala om Hedbergs et al. (1994) begrepp imaginatör. Hedberg et al. (1994 

s. 14) skriver att det är imaginatören som ska se till att målet är tydligt och har som uppgift att se 

till att samtliga följer den. Dock menar Lööw (2009 Kap. 12) att förutom att aktörer är bekanta 

med målet krävs att samtliga aktörer entusiastiskt arbetar tillsammans för att nå det. Därmed 

finns en motsägelse om vem i nätverket som innehar uppgiften att frälsa aktörer.  

 

Empirin visar att de flesta aktörer, redan innan skapandet av handelsplatsen, uppmärksammade 

potentialen med grundidén. Därav var frälsning ej av stor vikt. Beställaren av handelsplatsen har 

en tydlig bild över hur slutresultatet skulle se ut. Detta skriver Stenberg (2000, s.254) om i 

inslaget Planera/besluta. Hon pekar på vikten av att den inledande fasen består av övergripande 

mål och visioner vilket möjliggör mer specifika mål och avgränsningar genom kontinuerlig 

sökande, provande och planering.  

 

I slutändan handlar samarbete i stort sätt om en inställning till samarbete, en vilja till att 

samarbete, visar den empiriska undersökningen. Inställning och en vilja till att samarbeta kan 

kopplas till Tamm och Luyet (2011, ss. 28-29) första grundläggande färdigheten, Avsikt - Vilja 

till samarbete. Främjande av samarbete handlar mycket om en attityd och inställningen till viljan 

att hjälpa varandra istället för att stjälpa. I intervjuerna framgick det att det är lättare att kritisera 

än berömma. Tanken om inställningens betydelse för ett gott samarbete ligger i linje med Tamm 

och Luyets två förhållningssätt som benämns som Gröna och Röda zon. Stenberg (2000, s.251) 
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skriver i inslaget, Prova/genomföra, att inledningsfasen bör bestå av att undersöka vad man 

behöver samarbeta om och hur samarbetet ska gå till. Detta menar Stenberg (2000, s.251) 

resulterar i förutsättningar för att uppnå samverkan.  

 

Då skapandet av handelsplatsen genomförs parallellt med ombyggandet av fastighetens 

kontorslokaler uppstår en viss problematik visar undersökningen. Frälsningen av grundidén till 

handelsplatsen har antingen inte mottagits eller förmedlats till beställaren ansvarig för 

ombyggnaden av fastigheten. Stenberg (2000, ss. 250-251) nämner problematiken med att 

uppdrag och missioners innehåll är svåra att konkretisera i den mån att de inte öppnar för 

tolkning. Därför menar författaren krävs en ingående och pågående kommunikation mellan 

samtliga deltagare där man öppet diskuterar tolkningar utifrån olika synsätt. 

 

7.2.2 Skapa flexibelt förhållningssätt 
Ett sätt att vara öppen enligt undersökningen är att aktören går in i ett projekt med ett flexibelt 

förhållningssätt och anpassar sig efter situationen nätverket erbjuder. Tamm och Luyet (2011, s. 

85) poängterar att flexibiliteten hos aktörerna påverkar hur väl relationer fungerar. Den 

empiriska undersökningen visar att ett flexibelt förhållningssätt har att göra med öppenhet, 

ärlighet och mod att våga blotta sina svagheter. Tamm och Luyet (2011, s.85) skriver under den 

andra grundläggande färdigheten Öppenhet att om samtliga aktörer visar dessa kvalitéer så 

möjliggör det både en mer kreativ och effektiv hantering av eventuella problem. Undersökningen 

visar att öppenhet är ett sätt att tydliggöra eventuella konflikter eller skilda målbilder. Detta är 

något som Tamm och Luyet (2011, s. 85) skriver kräver viss självinsikt hos aktörerna. 

Författarna (2011, s. 85) menar dock att aktörer både kan vara ärliga och ha självinsikt men om 

det finns brister i öppenhet kan bristen förhindra problemlösning och kreativitet. Öppenhet går 

även att öva på enligt författarna (Tamm och Luyet, 2011, s. 85).  

 

Flexibilitet effektiviseras genom att aktörer känner sig trygga i sin yrkesroll, visar 

undersökningen. Den visar att trygghet i sin yrkesroll är ett resultat den erfarenhet och 

professionella yrkesvanan en person besitter. Detta menar respondenterna fanns inom respektive 

företag. Dock skriver Lindelöw (2010, ss. 47-57) att det inte endast är aktörens nuvarande 
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färdigheter och personlighet som är avgörande för kompetensutveckling av exempelvis 

samarbetsförmåga. Det är enligt författaren (2010, ss. 47-57) även viktigt med 

anpassningsförmågan. En aktörs livssituation och kontext är föränderlig och människor är i 

ständig rörelse, vilket påverkar aktörens utveckling. Därför menar Lindelöw (2010, ss. 47-57) att 

det alltid finns av att känna in sin omgivning och anstränga sig för att hitta en plats.  

 

På grund av att affärsplanen förändras från att endast genomföra en ombyggnad av 

kontorslokaler till att inkludera en handelsplats, fick vissa respondenter anpassa sig efter nya 

yrkesroller och befogenheter. Detta skriver Edgren och Skärvad (2012, s. 67) kan inträffa vid en 

förändring av affärsmodell. Ytterligare förändringar av respondenternas yrkesroller gjordes 

under projektets gång. Kompatibilitet skapas genom att vara flexibel i sitt beteende menar Tamm 

och Luyet (2011, ss. 159-165) och rigiditet är dess fiende. Fortsättningsvis förklarar författarna 

(2011, ss. 159-165) att det går att undersöka sina eventuella rigiditeter. Vilket är en av alla de 

praktiska metoder som snabbt och enkelt utvecklar samarbetsförmågor och i sig främjar 

samarbete. 

 

7.2.3 “Relationa” 
Den empiriska undersökningen visar att öppenhet kan skapas genom att aktörerna får lära känna 

varandra, inte bara yrkesmässigt utan även privat. Gummesson (2004, ss. 174-175) poängterar att 

det är de informella bindningarna som är mer stabila än de formella. Att visa sin personlighet i en 

annan miljö än på arbetet menar respondenterna kan leda till förståelse för varandra på ett 

djupare plan. Det visar sig dock att de flesta respondenterna är bekanta sedan innan. Vilket gör 

att vissa av respondenterna redan kände sig bekväma i sina relationer i förhållande till varandra. 

 

I undersökningen framkommer att samtliga aktörer bör känna frihet att ta initiativ till att lära 

känna varandra. Alla bör söka efter förståelse för varandra och dela detta ansvar med den 

ledande aktören. Tamm och Luyet (2011, ss.114-122) påpekar att alla har ansvar att skapa ett 

fungerande nätverk. Gummesson (2004, s. 55) poängterar att det går att lära sig hur man skapar 

relationer men att det krävs tillämpning i praktiken för att tillföra lärdom. 
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Att “Relationa” skall inte underskattas framkommer i undersökningen och har inte tillräckligt 

med tid och engagemang lagts på att skapa relationer kan det innebära ett bakslag för vidare 

samarbete. Inför ett nytt samarbete med både kända och/eller okända aktörer bör alla agera för att 

lära känna varandra, menar en av respondenterna. Carlsson och Nilson (2007, s. 104) poängterar 

hur viktigt det är att lära känna involverade aktörer då det kan generera i en positiv känsla som 

kan finnas med under resten av processen. Därför anser författarna (2007, s. 104) att tid bör 

läggas på att lära känna varandra. En av respondenterna säger att “När ett samarbete fungerar är 

det bland det starkaste man kan ha”. Eklund (2011, s. 65) nämner att samarbete är tidskrävande 

och det blir inte alltid som man föreställt sig. Dock menar författaren (2011, s. 65) att det är värd 

tid att spendera då det kan generera innovativa lösningar.  

 

Känslan av att alla är där för att hjälpa varandra genererar i en “vi-känsla” säger en av 

respondenterna. Detta har med en inställning hos respektive aktör att göra menar respondenten. 

Stenberg (2000, s.255) nämner Delaktighet som en av viktiga faktorer som förutsätter att 

samverkansprocessen fungerar. Alla aktörer behöver känna att de har inflytande, befogenhet och 

delaktighet i självständiga förpliktelser samt organiserandet av samverkan. För att inflytande, 

befogenhet och delaktighet skall kunnas skapas krävs förutom ett gemensamt uppdrag ett 

konsekvent ledarskap, menar Stenberg (2000, s. 255). Ledarskapet skall genom handling och 

symboler släppa makten och istället vidarebefordra informationen och belöna delaktighet. 

Relationer skall inte beordras utan måste få växa frivilligt menar Stenberg och refererar till 

Fridolfs rapport Hur skapas politik vid samordning mellan olika huvudmän? (1997) på s. 255 i 

Organisationslogik i samverkan. Förutsättningarna för att skapa relationer kan dock påverkas 

genom organisatoriska strukturer påpekar Stenberg (2000, s. 255).  

 

En förutsättning för delaktighet är arenor anpassade för ett flöde av kommunikation och 

information (Stenberg 2000, s. 255). Den empiriska undersökningen visar att workshopar mellan 

vissa av respondenterna är vanligt förekommande, främst inom delen som utvecklar varumärke 

och koncept.  Genom att använda sig av stödstrukturer skapas förutsättningar för och möjliggöra 

samverkan skriver Stenberg (2000, s. 257). Exempel på stödstrukturer är arenor för 

kommunikation, information, beslut och aktivitet. Undersökningen visar att spontana middagar 
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förkom, Stenberg (2000, s. 260) menar dock att man till viss mån medvetna arenor för 

kommunikation så som luncher, informationsdagar och utbildningar. 

 

7.2.4 Handplocka aktörer 
Den empiriska undersökningen visar att handplocka aktörer anses vara något som anses främja 

samarbete. Vidare visar undersökningen att för att lyckas med handplockningen krävs en 

förståelse för aktörerna och vilka de är. Det kan främst kopplas till Tamm och Luyets (2004, s. 

150) fjärde grundläggande färdighet, Självkännedom och förståelse av andra. Författarna (2004, 

s. 150) skriver att oavsett om det är av intresse att förbättra en enskild relation eller hela kulturen 

inom en organisation, är det bra att börja med att öka självkännedomen hos medskaparna. Tamm 

och Luyet (2004 s. 126) anser att det genom övning och själutforskning som förbättra 

samarbetsförmågan. 

 

Inför skapandet av handelsplatsen handplockas aktörer inom samma arbetsområde för att skapa 

en dynamisk grupp, beskriver en av respondenterna. Lindelöw (2010, s. 45) menar att det är 

viktigt att sträva efter att se människan i ett helhetsperspektiv. Hon (2010, s. 45) skriver att 

hänsyn måste tas till aktörers begåvning, kunskap, personlighet och drivkraft, vilket även 

undersökning visar på. Yrkesmässig position ligger inte alltid i fokus och det bör inte heller göra 

skriver Lindelöw (2010, s. 45).  Lindelöw (2010, s. 45) poängterar att sättet att göra saker på är 

lika viktigt som att uppgifterna blir rätt gjorda. En av respondenterna säger att det är av stor 

betydelse att rätt personer är på rätt plats personlighetsmässigt. Att skapa nätverk, inte bara 

utifrån yrkeskunskap, kan ge utrymme för nya relationer säger respondenten. 

 

Förutom att den empiriska undersökningen poängterar vikten av att handplocka aktörer visar det 

sig viktigt att våga göra sig av med aktörer som inte bidrar till dynamik i ett samarbete. Ett 

företagsperspektiv och en förståelse för vad som är bäst utifrån ett helhetsperspektiv är ett måste.  

Detta är av stor vikt enligt Edgren och Skärvad (2012, s. 67) som skriver att syftet med ett 

orkestrerande affärsnätverk är att de tillsammans ska bli mer slagkraftiga än totala summan av de 

olika aktörerna.  
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Ur intervjuerna framkommer att interna nätverk har att lära från de externa. Aktörer som inte 

uppfyller syftet eller lever upp till förväntningar är lätt utbytbara inom externa nätverk men inom 

interna nätverk är det mer komplicerat än så. Gummesson (2004, ss. 171-172) menar att 

nätverken fungerar smidigare om gränser mellan externa och interna nätverk suddas ut.  Detta 

skapar något som mer liknar en fri marknad (Gummesson, 2004, ss. 171-172).  

 

Den empiriska undersökningen visa att handplocka aktörer kan göras utifrån målet att skapa en 

sammansatt grupp som gemensamt skapar friktion men som också kan resultera i ett mer 

intressant och kreativt samarbete. Respondenterna säger att genom att låta olika aktörer med 

liknande yrkeskunnighet arbeta tillsammans inom ett och samma område kan motsägelser uppstå 

men det kan också innebära nya intryck och visioner inom gruppen. Vissa av respondenterna 

upplever att handplockning av aktörer triggar dem själva att “stå på tå” och att konkurrensen 

mellan dem är något positivt både för dem själva och för beställaren. Gummesson (2004, s. 37) 

menar att konkurrens är något som självklart finns men att samarbete är mer intressant. Han 

(2004, s. 37) menar på att mer praktiskt samt teorietiskt samarbete borde utvecklas för att bättre 

kunna tillämpas i praktiken.  

 

Från undersökningen framkommer det att handplocka externa konsulter under projektets gång är 

bra när friktion uppstår. Det kan enligt respondenterna röra om i organisationen, skapa ny energi, 

lyfta projektet ur eventuella svackor genom att inspirera till nya riktningar. Enligt Carlsson och 

Nilsson (2007, s. 107) definieras konflikt som sammanstötning, obalans eller motsättning. 

Respondenternas syn på konflikter ligger i linje med en av Eklunds (2011, s. 64) konfliktsyner 

vilket innebär att konflikter ses utifrån ett perspektiv som är oundvikligt men också önskvärt och 

berikande. Författaren (2011, s. 64). menar att konflikter kan ses som ett tillfälle för 

kommunikation som kan resultera i samarbete vilket i sin tur kan leda till innovativa lösningar 

och gemenskap.  

 

7.2.5 Skapa helhetsperspektiv 
I den empiriska undersökningen poängteras vikten av tydliga riktlinjer, målbild och roller vilket 

finns i nätverket säger respondenterna. Undersökningen visar att respondenterna anser att 
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samtliga aktörer bör ha tydliga områden för vilka de är ansvariga över. Detta bekräftade även 

undersökningen att de hade.  Ansvarsområdena ska enligt Edgren och Skärvad (2010, ss. 64- 65) 

tydliggöras av det ledande företaget i syfte att skapa balans och struktur i nätverket. 

 

I undersökningen framkommer en komplex aspekt angående rädslan att råka kväva kreativiteten 

genom allt för tydliga direktiv. Som ledare bör man kunna balansera mellan att engagera och 

styra. Gummesson (2004, s. 167) skriver att ett ledarskap både ska vara styrande och följsamt för 

att skapa ett dynamiskt samarbete. Han (2004, s. 167) kommenterar dock att det finns en brist på 

teorier angående denna balansgång.  

 

Respondenterna påpekar att det är viktigt att ibland stiga över gränsdragningarna och ta del av 

områden de ej är höginvolverade i för att möjliggöra helhetsperspektiv. Ett helhetsperspektiv 

uppfylls mellan vissa respondenter på grund av överstigna gränsdragningar. Syftet med 

helhetsperspektivet menar en av respondenterna, är att få en riktig bild av projektet. Detta menar 

respondenterna bidrar till en mer rättvis förväntansbild att arbeta efter. Dessutom menar de att 

det är enklare att anpassa sig till eventuella förändringar om förändringar av förväntansbilden 

sker successivt. Frekventa möten där processen kan utvecklas och där beslut kan tas kan hjälpa 

till att möjliggöra ett helhetsperspektiv. Eklund (2011, s. 155) skriver att möten är förutsättning 

för gott samarbete och god kommunikation. En av respondenterna menar att frekventa 

schemalagda möten som protokollförs kan främja samarbete. Respondentens reflektion är att om 

möten protokollförs tenderar de bli mer seriösa då samtliga närvarande känner att de måste 

prestera och leverera. Även Carlsson och Nilsson, (2007, s. 104) menar på att protokollförande 

skapar bra rutiner som kan komma att vara till värde för processen samt att det är ett sätt att följa 

upp arbetet. Att lättare kunna återkoppla menar även respondenten är en positiv effekt av 

protokollförande, då det leder till bättre hantering av eventuella problem. Eklund (2011, s.155) 

skriver att det är av vikt att aktörer är med på möten för att kunna skapa relationer mellan 

varandra. 

 

Att skapa helhetsperspektiv bör dessutom göras för att visa att eventuella problem som 

uppkommer inte är någons individuella problem utan ett problem för hela nätverket. Carlsson 
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och Nilsson, (2007, s. 104) poängterar att helhetsperspektivet behövs då det är lika viktigt att 

veta vad man förväntas göra som det man inte förväntas göra. Lööw (2009 Kap. 12) skriver när 

problem väl uppkommer bör samtliga aktörer bidra med lösningar. Här kommer Tamm och 

Lyuets (2011, s. 114) tredje grundläggande färdighet in Eget val - Personligt ansvar. Färdigheten 

beskriver vikten av att alltid ta ansvar för sig själv och sina handlingar. Att ta ansvar innebär inte 

att svara på vad som är rätt eller fel utan syftar till att ta lärdom av vad som hänt (Tamm & 

Lyuets, 2011, s. 114). På detta sätt menar författarna (Tamm & Luyet 2011, ss.114-122) att 

lärdom av alla typer av händelser skapar mer samarbetsinriktade relationer. 

 

Undersökningen uppmärksammar en brist i kommunikationen mellan de två integrerade 

projekten, vilket resulterar i olika riktlinjer och agendor vilket problematiserar samarbetet. Enligt 

Stenberg (2000, s. 258) är det av betydelse att överrenskommelser i form av legitimitet, villkor 

för medverkan, strukturer för inflytande och resursfördelning för att samverkan skall kunna 

överleva kriser och konflikter. Även överrenskommelser angående beslutsvägar, förhandling, 

informationskanaler och personalfrågor behövs (Stenberg 2000, s. 258). Författaren talar 

dessutom om vikten av överrenskommelser mellan ingående organisationer med olika 

organisationsstrukturer, detta för att underlätta beslutsfattandet och gemensamma aktiviteter. 

Författaren (2000, s. 257) förklarar att om aktörer är okända för varandra och om föreställningar 

kring relationer skiljer sig åt kan det bero på brist av förtroende. Ibland kan strategier som att 

organisera ömsesidiga risktaganden och beroenden vara lämpliga menar Stenberg (2000, s. 257). 

Under projektets gång sätts en tydlig styrgrupp in som främjar samarbetet genom att luckra upp 

gränsdragningar mellan de två integrerade projekten. Det genererade i ett större 

helhetsperspektiv menar respondenterna. Ett annat sätt att undvika problemet är att skapa en 

ickehierarkisk organisationsform, ett platt nätverk, menar Stenberg (2000, s. 258). 

 

7.2.6 Skapa förståelse för varandras företagsvärldar 
Ett orkestrerande affärsnätverk står enligt Edgren och Skärvad (2012, s. 69) inför den 

organisatoriska utmaningen att koordinera samarbete genom att ta fram ändamålsenliga 

informations- och kommunikationssystem. Att skapa förståelse för varandras företagsvärldar kan 

enligt respondenterna vara ett sätt att skapa kommunikation och därigenom bidra till ett mer 
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lösningsorienterat samarbete. De gemensamma möten och workshopar som genomförts på 

respektive arbetsplats leder till en förståelse för varandras företagsvärldar. Att vara uppmärksam 

och ta in omgivningen skriver Tamm och Luyet (2011, s. 100) är av vikt när samarbetsrelationer 

etableras och förståelse skapas. Möten kan enligt undersökningen bidra till öppen 

kommunikation mellan samtliga avdelningar vilket i sig kan leda till ett samspel mellan alla 

ansvarsområden och nivåer. Alla aktörer ska få ta del av processen poängterar en av 

respondenterna, det är något som även Lööw (2009 Kap. 12) beskriver är viktigt. 

 

Workshopar anser samtliga respondenter är ett bra sätt att skapa förståelse för andra aktörer och 

deras affärsverksamhet. Det är även ett bra tillfälle att visa varandra sin syn på processen. 

Workshopar är ett utmärkt tillfälle, att som Carlsson och Nilsson (2007, s. 104) poängterar, 

beskriva sina förväntningar och redogöra för hur de olika aktörerna kan bidra till processen. 

Gemensamma referenser underlättar en process, vilket både workshopar och exempelvis 

gemensamma referensresor kan bidra med, visar undersökningen. Ett nätverks komplexitet är 

svårbegripigt innan det startar, skriver Lindelöw (2010, ss. 67-68) och menar att ny 

omstrukturering, otydliga avgränsningar och motstridiga förväntningar kan innebära långdragna 

workshopar. Författaren poängterar att fokus under workshopar ska ligga på framtiden på grund 

av den ständiga förändringen i utvecklingen. 

 

Uppstår svårigheter i kommunikationen och i förståelsen mellan aktörer och deras referensramar 

kan det enligt undersökningen vara av intresse att använda sig av en medlare i förhoppning om 

att skapa förståelse mellan dem. Eklund (2011, s.155) uppmärksammar kommunikationens roll 

och vikten av att hitta nya mer effektiva lösningar för att göra kommunikativa möten givande. 

 

8. Slutsats 
Avsnittet besvarar studiens frågeställning: Hur realiseras främjande av samarbete inom ett 

orkestrerande affärsnätverk?  

 

Frälsa: 
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Genom en eldsjäl eller en så kallad imaginatör förmedlas ett uppdrag/mission i den kraft att det 

realiseras. En förutsättning för gott samarbete är en inställning till att vilja samarbeta hos 

samtliga aktörer. Dessutom skall samtliga bli inkluderade i prova/genomföra och planeringen av 

samverkan. 

 

Studiens bidrag:  

• Undersökningen visar att potentialen i grundidén uppmärksammas innan nätverket bildas 

därav framgår inte hur realiseringen av frälsning går till.  

 

Skapa flexibelt förhållningssätt:  

Genom öppenhet, ärlighet och mod att blotta sina svagheter skapas ett flexibelt förhållningssätt. 

Ett flexibelt förhållningssätt möjliggör hantering av eventuella problem. Flexibilitet är beroende 

av självinsikt hos aktörer och kan resultera i trygga yrkesroller. Förmågan till öppenhet och 

självinsikt är något som aktörer kan lära sig och utveckla. Rigiditet är flexibilitetens fiende.  

 

Studiens bidrag: 

• Undersökningen visar att flexibilitet grundar sig på tidigare erfarenhet därav framgår inte 

hur realiseringen går till. 

 

”Relationa”: 

Att skapa informella relationer och “vi-känsla” är att “relationa”. Trots att det är tidskrävande 

ska det inte underskattas, då informella relationer och vi-känsla kan bidra till innovativa resultat. 

Känslan av inflytande, befogenhet och delaktighet hos aktörer är en förutsättning för främjandet 

av samarbete. Relationer skall inte beordras men stödstrukturer kan skapa förutsättningar för att 

relationer skall få växa sig starka under frivilliga former. 

 

Studiens bidrag:  

• Middagar: Spontana middagar genomförs under processen för att realisera 

“relationa”.   

• Workshopar: Flertalet workshopar genomförs under processen för att realisera  “relationa”.  
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Handplocka aktörer: 

Genom att handplocka aktörer som passar personlighetsmässigt kan dynamiska grupper skapas. 

Självkännedom och förståelse för andra är en förutsättning för att dynamik skall uppstå. 

 

Studiens bidrag:  

• Privata nätverk: Handplockning av aktörer realiseras genom eftersökning i privata nätverk.  

 

Skapa ett helhetsperspektiv: 

Tydliga mål och direktiv skapar balans samt struktur i ett nätverk vilket bidrar till ett 

helhetsperspektiv. Ett eget val/personligt ansvar för dessa mål och direktiv är en förutsättning. 

Ett ledarskap som kan balansera mellan tydliga riktlinjer och uppmana till kreativt deltagande är 

viktigt. Tydliga gränsdragningar ska kunna överstigas för att möjliggöra ett helhetsperspektiv, på 

så sätt kan en mer rättvis förväntansbild skapas. 

 

Studiens bidrag: 

• Stiga över gränsdragningar: Helhetsperspektiv realiseras genom att gränsdragningar 

luckras upp genom involvering i andra aktörers ansvarsområden.  

• Möten: Helhetsperspektiv realiseras genom frekventa möten som involverar aktörer.  

 

Skapa förståelse för varandras företagsvärldar: 

Genom att använda sig av arenor för kommunikation kan samspel mellan ansvarsområden och 

nivåer skapas. Förståelse kan skapas genom att aktörer redogör för deras förväntningar samt vad 

de kan bidra med.  

 

Studiens bidrag:  

• Förmedlare: Förståelse för varandras företagsvärldar realiseras genom att en förmedlare 

kopplas in och medlar mellan de olika världarna.  

• Workshopar: Flertalet workshopar genomförs under processen för att realisera förståelse för 

andras företagsvärldar.  
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• Möten: Möten genomförs på involverade aktörers arbetsplatser vilket skapar förståelse för 

varandras företagsvärldar.  

9. Slutdiskussion/Reflektion 
Avsnittet jämför studiens resultat med tidigare forskning. Inledande del diskuteras utifrån de sex 
teman och i avslutande del förs en reflektion över studien i sin helhet.  

 

9. 1 Slutdiskussion 
Frälsa 

I mångt och mycket handlar samarbete om en inställning - en inställning till att vilja samarbeta. 

Vinnovas rapport Den kompetenta arbetsplatsen förmedlar att vilja och förmågan till samarbete 

är en del av grunden för samarbete. Vinnova uppmärksammar bristen på konkret kunskap om hur 

samarbete realiseras. Dock bidrar inte denna studie med något konkret exempel på hur frälsning 

realiseras. Det kan bero på att frälsa är ett svårdefinierat begrepp vilket gör det svårt att besvara 

frågan om eller hur aktörer frälser samt om de blir frälsta. Aktörerna är frälsta i den mån att 

handelsplatsen idag existerar vilket måste inneburit en viss frälsning. Intervjuerna visar att de 

flesta respondenter redan innan etableringen av handelsplatsen hade liknande tankar om 

stadsdelens utveckling. Vår uppfattning är att grundidén var så pass stark hos respondenterna, 

redan innan nätverket bildades, att behovet av frälsning minskade. Möjligtvis skulle en 

gemensam frälsning mellan de två integrerade projekten underlättat samarbetet.  

 

Skapa flexibelt förhållningssätt 

Undersökningen visar att det är genom erfarenhet hos respektive respondent som bidrar till 

flexibelt förhållningssätt. Det bidrar till trygga yrkesroller, vilket även Vinnova poängterar i 

rapporten som en del av grunden för samarbete. Att skapa flexibelt förhållningssätt kan enligt 

undersökningen vara ett sätt att främja samarbete men nämns inte som en del av grunden för 

samarbete i Vinnovas rapport. Vår studie visar dock att erfarenhet, flexibelt förhållningssätt och 

trygga yrkesroller bygger på varandra. Erfarenhet är något som genereras under tid och som 

respondenterna har sedan tidigare samarbetsprojekt. Ifrågasättas kan om erfarenhet är tillräckligt, 

då personer ständigt påverkas av den värld de lever i. En medveten handling för att främja ett 
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flexibelt förhållningssätt skulle möjligtvis underlätta för icke lika erfarna aktörer. Ett realiserande 

av ett flexibelt förhållningssätt verkar ha åsidosatts till fördel för erfarenhet.  

 

Relationa 

”Relationa” är ett begrepp som en av respondenterna myntade. Respondenten talade om vikten 

att lägga tid och engagemang på att skapa relationer inom ett nätverk, inte bara på yrkesmässig 

basis utan även på privat. Vinnovas rapport poängterar vikten av interaktion i både tid och rum 

och benämner det som ”frontladdning” och inkluderar frontladdning som en del av grunden för 

samarbete. Ett konkret exempel på hur “relationa” realiseras är genom spontana middagar 

aktörerna emellan. Detta kan resultera i informella relationer och spontaniteten kan ses som ett 

exempel på hur relationer frivilligt kan uppstå. Ytterligare kunskap om hur “relationa” realiseras 

är genom workshopar. Undersökningen uppmärksammade att workshopar främst genomfördes 

mellan vissa respondenter men inte mellan alla. Då workshopar är en arena för kommunikation 

och interaktion är det ett sätt att skapa gemenskap och relationer som binder nätverket samman.  

 

Handplocka aktörer 

Fördelen med handplockning är möjligheten att skapa dynamiska nätverk. Att handplocka 

aktörer kan möjligtvis ses som ett självklart element i skapandet av effektiva processer för 

innovativa resultat. Associationen mellan att handplocka aktörer och främjande av samarbete är 

därför inte självklar. Det kan vara en anledning till varför Vinnova inte tar upp handplocka 

aktörer som en del av grunden för samarbete. Ett sätt att realisera handplockning är att använda 

sig av olika privata externa nätverk där tidigare erfarenheter är av vikt. Detta kan innebära att 

extra tid investeras på att skapa relationer mellan de handplockade aktörerna, då de ofta kommer 

från olika externa nätverk. Det kan dock ge utrymme för nya relationer. Nya relationer kan leda 

till mer innovativa resultat som i sin tur skapar ”vi-känsla”.  

 

Skapa helhetsperspektiv  

Ett helhetsperspektiv underlättar främjandet av samarbete. Vinnovas rapport tar upp tydliga mål 

och tydligt uppdrag som en del av grunden för samarbete. Möten med aktörer från hela nätverk 

skapar möjlighet till diskussioner och resonemang kring mål och uppdrag och är därför ett sätt att 
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realisera  helhetsperspektiv. Detta skulle kunna ha underlättat samarbetet mellan de två 

integrerade projekten, om en gemensam plattform för kommunikation varit tydligare. Dessutom 

skulle möten som dessa kunna resultera i en mer gemensam förväntansbild. Vinnovas rapport tar 

även upp vikten av ett ledarskap som stödjer samverkan och möjliggör interaktion. Detta 

stämmer överrens om hur respondenterna för denna studie ansåg att ett helhetsperspektiv 

förmedlades. Genom ett ledarskap som uppmuntrade att luckra upp gränsdragningar realiseras 

skapandet av ett helhetsperspektiv.  

 

Förståelse för andras företagsvärldar 

Förståelse för varandras företagsvärldar tas inte heller upp i Vinnovas rapport. Det kan ha att 

göra med att Vinnovas rapport inte tog upp förståelse överhuvudtaget som grund för samarbete, 

vilket är intressant. Seminarierna som genomfördes i Vinnovas rapport resulterade i ett bidrag 

om vad som främjar respektive hindrar samarbete. Seminarierna startade med att definiera 

begreppet relationell kompetens (samarbete). Alla tolv verksamhetscheferna fick tillsammans 

diskutera kring begreppets betydelse utifrån de tolv organisationerna som cheferna tillhörde. 

Detta är ett exempel på hur de försökte skapa förståelse för varandras företagsvärldar, intressant 

är dock att det inte inkluderas som en del av grunden för samarbete. Hela Vinnovas rapport 

grundar sig därmed på en förståelse för varandras företagsvärldar. 

 

Förståelse för varandras företagsvärldar är till viss del kopplat till handplockning av aktörer, då 

aktörer från olika externa nätverk kan komma från olika företagsvärldar. Detta kan kräva mer 

främjande av förståelse. Skulle problem uppstå med förståelsen för olika företagsvärldar kan 

främjandet realiseras genom att en extern förmedlare kopplas in. Ytterligare sätt att främja 

förståelse är att genomföra workshopar och möten på respektive aktörs arbetsplats. Detta ger 

möjlighet för en förståelse för de företagskulturer som indirekt påverkar nätverket. 

 

9.2 Reflektion 
Intressant är det faktum att både litteraturen och respondenterna som tillfrågats beskriver 

samarbete som något självklart. Dock blir det tydligt i denna studie att få medvetna handlingar av 

samarbete faktiskt realiseras. Fler gemensamma aktiviteter för att stärka banden mellan de två 
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integrerade projekten kunde säkerligen ha genomförts, som referensresor, vilket kunde skapat 

djupare relationer och helhetsperspektiv. Intervjuerna förmedlar uppfattningen att innebörden av 

erfarenhet ofta åsidosätter främjande av samarbete och ge upplevelsen av att främjande av 

samarbete inte krävs. Intressant nog uppmärksammar Vinnovas rapport denna skillnad mellan 

hur man kan främja samarbete och det realiseras i verkligheten. Eftersom få medvetna 

hanteringar av främjande genomfördes/angavs under intervjuerna kvarstår djupgående kunskap 

om hur samarbete skapas och organiseras i praktiken. Detta är något som vinnovas rapport 

uppmärksammade och var något som inspirerade denna studie. Det resultat, vilket var mindre än 

vad som förväntats för författarna av denna studie, kanske innebär att ett orkestrerande 

affärsnätverk inte är i samma behov av kunskap om hur man främjar samarbete då det kanske 

inte är nödvändigt för framgången. 

 

Den framtagna empiri kan ses som missvisande då den är baserad på minnen och erfarenheter. 

Risken finns att respondenterna inte kommer ihåg hur främjandet av samarbetet  realiserats. Vare 

sig det har skett realiserande av främjandet eller ej så har ett samarbete skett på den nivån att det 

har genererat i ett slutresultat. Samarbete anses vara nyckeln till framgång och Tamm och Luyet 

(2010, S. 193) poängterar att framgångsrika samarbetsrelation kräver medveten handling. Men 

kanske är det just de små spontana handlingarna, som att ta en fika med en medarbetare, som 

resulterar i framgångsrika samarbetsrelationer. De handlingar vars utgångspunkt inte är att 

främja samarbete utan sker instinktivt. Risken är att det är de små handlingarna som 

respondenterna inte minns som är av störst vikt vid främjande av ett samarbete, vilket kan ha gett 

missvisande resultat i denna studie.  

 

Främjande sker troligtvis trots att alla råd som litteraturen ger inte realiseras. Kanske beror 

bristen av realiserandet på typen av affärsnätverk. Edgren och Skärvad (2010, s. 80) anser att de 

orkestrerande affärsnätverken står inför vissa organisatoriska utmaningen. Ett av dem är att 

integrera och koordinera samarbetet inom nätverket. Kanske har utmaningen att göra med det 

ledande företagets komplexa roll som både integrerad och dominant. Kanske är det så att  

komplexiteten i ledarskapet leder till brister i motivation till samarbete, då de slutgiltiga besluten 

inte tas gemensamt utan tas enskilt av den ledande aktören. Eftersom det är det ledande företaget 
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affärsmodell som ligger till grund för samverkan och grundidén är positionerna och mandaten så 

pass tydliga inom nätverket att främjandet av samarbetet kanske blir sekundärt. Affärsnätverket 

får möjligtvis en mer produktorienterad syn eftersom ramarna för projektet är satta.  

 

Det har visat sig att främjandet av samarbete är mer komplext än vad man först tror. Det som kan 

göras, görs sällan vilket inte bara gäller vid främjandet av samarbete. Vi har under denna tid som 

studien har pågått undersökt främjande av samarbete. Vi har genom intervjuerna fått råd, 

information och upplysningar om hur ett främjande kan gå till. Den stora skillnaden på vad man 

kan göra och vad man i praktiken faktiskt gör förundrades, tills vi insåg att vi ansikte mot ansikte 

satt inför samma problematik i skrivandet av uppsatsen. Definitioner av begreppen diskuterades 

inte och gav därför utrymme för egna tolkningar, resonemang kring referensramar genomfördes 

inte och vissa delar av arbetet gjordes avskiljt från varandra. Varför? På grund av strävan efter 

effektivt arbete.  

 

9.1 Förslag till fortsatt forskning 

Samarbete kanske är nyckeln till framgång, har effekt på världsekonomin och bidrar till 

medborgares välfärd, men är det de små enskilda och spontana handlingarna eller de större 

gemensamma och medvetna handlingarna inom ett affärsnätverk som resulterar i främjandet av 

samarbete? Det är ett intressant forskningsområde som skulle kunna bidra om vad för typ av 

främjande som bör ges utrymme åt. Dessutom är det intressant att titta närmare på vilka faktorer 

som bidrar till hålrummet mellan vad som bör göras för främjandet av samarbete och vad som 

görs i praktiken, och hur man kan arbeta kring dessa faktorer? Detta bör med fördel göras genom 

en fallstudie där observationer i realtid kan säga mer om hur personer agerar i verkligheten. 
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