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Åtta faktorer kring nätverkande i framtiden 
Ett avstamp i en innovationsprocess 

 
Linnea Bengtson, Moa Fjell & Maria Wahlberg 

 
 

Syftet med studien är att undersöka hur nätverkande kan ske i framtiden. 
Relationer till andra människor utgör byggstenar i ett nätverk och tidigare 
forskning framhäver vikten av samarbete som något som ökar värdet i det vi 
gör. Denna studie karakteriseras av ett innovationsperspektiv och innovation 
är processen där idéer översätts till nytta samt realiseras till 
kommersialiserbara produkter, processer eller tjänster. Genom en 
omvärldsanalys bestående av tidigare forskning, intervjuer, framtidsspaning 
samt en workshop identifierades åtta faktorer betydelsefulla för nätverkande 
i framtiden. Dessa faktorer är: riktad annonsering, true open innovation, 
starka band, specifik attraktion, mångfald, möte, miljö samt gamification. 
Faktorerna användes under utformningen av koncept samt under en kreativ 
övning för att skapa en tydligare bild av nätverkande i framtiden. I 
diskussionen berörs bland annat paradoxen mellan ökad efterfrågan av 
fysiska möten och att många upplever ett överflöd av möten. 
 Avslutningsvis förs ett resonemang kring hur det är att arbeta i en 
innovationsprocess. 

 
Keywords: factors of networking, future, innovation  
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Åtta faktorer kring nätverkande i framtiden 
Ett avstamp i en innovationsprocess 

 
Linnea Bengtson, Moa Fjell & Maria Wahlberg 

 
 

The aim of this paper is to examine the future of networking. Relations to 
other people are fundamental to building a network and previous research 
shows the importance of collaboration. An innovative perspective has 
characterised this study, where innovation means the process where ideas 
are translated into commercially viable products, processes and services. 
Through benchmarking including interviews, trend spotting, theory analysis 
and a workshop, eight elements were identified to be important in the future 
of networking. These elements are targeted advertising, true open 
innovation, strong ties, specific attraction, diversity, meetings, environment 
and gamification, which were the main focus of an idea generation session 
and a creative workshop. The discussion involves a paradox found between 
an increased demand of physical meetings and the fact that some 
participants are experiencing an overflow of meetings. The last part of the 
discussion concludes thoughts about the innovation process.  
 
 
Keywords: factors of networking, future, innovation 
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Förord 

 
Denna process har varit intressant, inspirerande, ångestframkallande och samtidigt mycket 
lärorik. Det hade inte varit möjligt för oss att genomföra processen utan en hel del hjälp på 
vägen. Därför vill vi tacka vår handledare Peter E. Johansson, universitetslektor på 
Mälardalens högskola, för ovärderlig erfarenhet och rådgivning. Vi vill tacka vår 
kontaktperson på Västerås Science Park, Yvonne Mattsson, för hjälp med kontakter och för 
att vi gavs möjlighet att skriva uppsatsen i samarbete med dem. Vi vill även rikta ett tack till 
Carina Sjödin för värdefulla råd kring hur en framtidsspaning initieras. Avslutningsvis vill vi 
visa vår uppskattning till alla som avsatt tid och delat med sig av sin kunskap i intervjuer, en 
workshop samt en kreativ övning. Tack för Er medverkan! 
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Definitioner 
 

Forskningsgruppen. Författarna till denna studie kommer att benämnas som forskningsgrup-
pen. 
 
Förmedlare. Med begreppet förmedlare avser Sherer (2003) en extern aktör som vill hjälpa 
idébärare i ett nätverk. En förmedlare kan jobba för att försöka stärka relationer i ett nätverk 
genom att förbättra graden av förtroende, så att parterna kan lita på varandra. Det kan göras 
genom att skapa en miljö där parterna ser till varandras bästa samt där ingen försöker utnyttja 
relationen. En förmedlares arbete kan innebära främjande av rättvisa relationer och att alla 
parter går in i relationen med liknande förutsättningar. Ett exempel på aktörer som kan ses 
som förmedlare är företagsinkubatorer. (Sherer, 2003)  

Detta är den definition av förmedlare som kommer att användas i denna studie.  
 
Idébärare. Forskningsgruppen använder begreppet idébärare för att hänvisa till de personer 
som bär på en idé eller en tanke och som vill starta företag, ensam eller tillsammans med 
någon. Även personer som har eget företag täcks in av begreppet. 

 
Nätverk. Forskningsgruppen använder begreppet nätverk som en term för att beskriva 
relationer. Elg (2007) beskriver nätverk som en samling aktörer vilka är sammanlänkade 
utanför den formella organisationen men som har en relation som på något vis är relevant för 
organisationen. Relationer kan förekomma på olika nivåer, både på individnivå och på 
organisationsnivå. De kan även se olika ut, exempelvis externa och interna, och de kan liknas 
vid nätverkets byggstenar. (Elg, 2007)  
 I denna studie innefattar begreppet nätverk relationer på ett professionellt plan.  

 
Nätverkande. Forskningsgruppen definierar begreppet nätverkande som de aktiviteter som 
utökar och bibehåller relationer inom ett nätverk. Det innefattar alla aktiviteter som bidrar till 
relationsskapande. Dessutom innebär begreppet nätverkande i denna studie att det är ett 
verktyg för att skapa möjlighet till innovation. 
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1. Inledning 
 
Vad kommer att vara betydelsefullt för nätverkande i framtiden? Frågor kring framtiden är 
ständigt aktuella eftersom det som finns idag kan se helt annorlunda ut imorgon. Världen 
förändras och med den, sättet att se på tillvaron. För att nå det som ligger i framtiden tar 
Rinde (2012) upp att fokus måste förflyttas från hur saker genomförs till vad som egentligen 
skall genomföras, det vill säga att enbart fokusera på hur nätverkande kan ske annorlunda inte 
är tillräckligt för att nå innovation. Vad menas då med innovation? En av grundarna till 
innovation som studieobjekt var ekonomen Joseph Schumpeter (Bessant & Tidd, 2007). 
Enligt honom är innovation ”… att göra nya saker eller att göra saker som redan görs på ett 
nytt sätt” [egen översättning] (Schumpeter, 1947, s. 151). Enligt Bessant och Tidd (2007) 
finns innovation överallt och det påverkar allt vi gör. Författarna beskriver innovation som en 
process där idéer översätts till nytta samt realiseras till kommersialiserbara produkter, 
processer och/eller tjänster. Hamrefors (2009) framhäver även att begreppet innovation alltid 
måste upplevas som värdeskapande. 

Enligt Bessant och Tidd (2007) kan innovationer ha olika nyhetsvärde och de graderas 
efter deras innovationshöjd. Författarna nämner bland annat inkrementell och radikal 
innovation som två nivåer av innovationshöjd. Inkrementell innovation innebär förbättringar 
av något redan befintligt, “... göra det vi gör bättre.” [egen översättning] (Bessant & Tidd, 
2007, s. 29), och radikal innovation innebär att “... göra vad vi gör annorlunda.” [egen 
översättning] (Bessant & Tidd, 2007, s. 29), det vill säga att flytta fokus från hur till vad. 
Detta betyder att radikala innovationer har en högre innovationshöjd än inkrementella 
innovationer. 

Enligt Bessant och Tidd (2007) uppstår inte lyckade innovationer av sig själva utan det 
fordras organisering och kunskap om hur strategier hanteras för att klara av den komplexa och 
riskfyllda process som krävs för att förvandla en idé till någonting som ger avtryck. 
Författarna ser innovation som en komplex kärnprocess med många influenser. Deras 
förenklade innovationsprocess är ett vedertaget förlopp som går från att generera idéer till att 
implementera resultatet av dessa, där grunden i processen bygger på att väva samman 
kunskap och resurser. Enligt Bessant och Tidd (2007) innefattar den förenklade 
innovationsprocessen tre grundläggande steg: generera, selektera samt implementera idéer (se 
figur 1). Enligt dem innebär genereringssteget att undersöka vilka potentiella områden det 
finns för innovation i form av behov och möjligheter samt i mindre innovationsprocesser även 
konkreta idéer. Deras nästa steg är att välja ut, selektera, vilka möjligheter eller idéer som går 
att arbeta vidare med. Det sista steget i modellen är implementering och det innebär att 
försöka omsätta de identifierade möjligheterna eller idéerna till verklighet. De framhäver dock 
att processen inte är konstant utan att den kan bli influerad av inputs längs vägen. Inputs som 
framhävs vara viktiga i början av en innovationsprocess är proaktiva länkar. Bessant och Tidd 
(2007) tydliggör att för att få en bra överblick av vad som finns på marknaden, som kan gynna 
den egna idén, kan det vara bra att söka sig till andra aktörer för att se hur de arbetar med 
liknande produkter/tjänster/processer. Författarna uttrycker det som att innovation idag inte är 
en enmansshow utan ett spel för fler aktörer där det är viktigt att involvera andra som kan ge 
input utifrån olika perspektiv för att öka innovationshöjden. De proaktiva länkarna inkluderar 
bland annat leverantörer, kunder, finansiärer samt företag som kan tillhandahålla resurser och 
relevant kunskap (Bessant & Tidd, 2007). Författarna framhäver även att eftersom innovation 
både är resurskrävande och riskfylld krävs det ett strategiskt ledarskap för att skapa 
innovation. Däremot räcker det inte att det enbart finns ett innovativt ledarskap utan även 
komponenter som bland annat att ha en anpassad struktur, ett effektivt samarbete i grupp, 
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externt fokus och en lärande organisation anses viktiga för att skapa en innovativ organisation 
(Bessant & Tidd, 2007). Även Martin (2008) beskriver innovation som en process där många 
är med och påverkar, och även påverkas. Hon hävdar bland annat att innovationer är beroende 
av intressenter, användare, material, teknik samt organisationer för att överleva. 

 

 
 

Figur	  1.	  Bessant	  och	  Tidds	  (2007)	  innovationsmodell	  

 
 
Vikten av att ta in kunskap och inspiration utifrån under hela processen gör att begreppet 

open innovation blir högst relevant (Bessant & Tidd, 2007) (Normann, 2001). För att få input 
och kunskap från så många källor som möjligt lägger många företag mycket resurser på bland 
annat forskning och utveckling (Bessant & Tidd, 2007) och även idébärare behöver söka 
kunskap utanför det egna företaget för att följa utvecklingen. Ett sätt att komma i kontakt med 
nya infallsvinklar är att använda olika sätt att nätverka på för att knyta kontakter samt att byta 
erfarenheter och kunskap (Elfring & Hulsink, 2007). Open innovation är ett exempel på hur 
nätverkande kan ge möjlighet för människor att hjälpa varandra att utveckla sina tankar och 
idéer och därmed öka innovationshöjden. Enligt Chesbrough (2006) innebär open innovation 
att avsiktligt använda till- och frånströmning av kunskap för att öka interna innovationer. 
Open innovation innebär även att utöka användande av externa marknader för att uppnå 
innovation (Chesbrough, 2006). Fördelarna med open innovation är att det går att minska på 
kostnader samt att spara tid, vilket i sin tur leder till ökad innovationsaktivitet och tillväxt 
(Chesbrough, 2007).  

Av ovanstående framgår det att det krävs ett aktivt och organiserat arbete för företag, stora 
som små, för att arbeta med innovation. Genom detta arbete kan de försöka förändra sina 
produkter, tjänster och processer för att ständigt vara attraktiva på marknaden. I enlighet med 
ovan nämnda fördelar kommer denna studie att utgöras av början av en innovationsprocess.  
 

1.1 Innovationsuppdrag 

I denna del kommer den problemställning, som forskningsgruppen fick av Västerås Science 
Park, att presenteras. Här redogörs även för bakgrunden till problemställningen, hur Västerås 
Science Parks arbetar i dag samt hur forskningsgruppen tog sig an problemet.  
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På en inspirationsföreläsning kom forskningsgruppen i kontakt med Västerås Science Park 
som presenterade ett, för dem, aktuellt problem. Problemet ligger i att det idag finns vissa 
svårigheter med att dokumentera en idébärares process från idé till företag.  
 I dag använder sig Västerås Science Park av ett pappersformulär som skall fyllas i för varje 
idébärare som söker hjälp hos dem. I detta formulär dokumenteras förutom grundläggande 
uppgifter även vad för typ av hjälp som söks, vilken typ av möte som hålls samt vilken del 
inom företaget som personen guidas vidare till. Det händer även att idébäraren lotsas vidare 
till andra organisationer som har verktyg bättre lämpade för att vederbörande skall ta sig 
vidare i processen. Den hjälp som efterfrågas kan handla om att en idébärare bär på en idé 
men inte vet hur den skall tas vidare utan söker någon som kan bidra med hjälp. Det kan även 
handla om en person som gärna vill vara med och starta ett företag men som inte har en egen 
idé. De anställda på Västerås Science Park träffar olika personer i olika sammanhang. Det är 
svårt för dem att sammanföra idébärare eftersom att de inte har den aktuella informationen 
framför sig, det vill säga information om idébärarna. Den roll som de anställda på Västerås 
Science Park har idag är i form av förmedlare, de hjälper idébärare vidare med sina idéer samt 
hjälper dem att finna samarbetspartner som kan bidra till samproduktion. Den dokumentation 
de använder sig av idag är tänkt att fungera som ett stöd för detta.   

Det problem som forskningsgruppen ställdes inför var att undersöka hur dokumentationen 
kring en idébärares process, från första kontakt, kan ske på ett smidigare sätt. Forsknings-
gruppen tog sig an problemet och försökte gå till botten med vad som var kärnan i det. De 
försökte lyfta upp problemet och ta det till en annan abstraktionsnivå. Som en följd av detta 
flyttas problematiken från att enbart förbättra sättet som dokumentationen utförs på till hur 
sammanförandet av idébärare skulle kunna se ut i framtiden, det vill säga nätverkande i 
framtiden. Forskningsgruppen vill med det beslutet påvisa den avsaknad av helhetsbild kring 
nätverkande i framtidens som identifierats samt rucka på de normer som finns kring dagens 
nätverkande och det arbetssätt som förs idag kring att sammanföra idébärare. Allt detta 
presenterades för forskningsgruppens kontaktperson, Yvonne Mattsson som arbetar som 
projektledare på Västerås Science Park, och därmed formades uppdraget att undersöka hur 
idébärare kan sammanföras genom nätverkande. 
 För att helt gå ifrån traditionella tankar och öka möjligheten för radikal innovation väljer 
forskningsgruppen även att ta bort Västerås Science Park som förmedlare ur bilden. Detta 
betyder att studien inte fokuseras kring hur förmedlare kan sammanföra idébärare i framtiden. 
Fokus ligger på att undersöka hur idébärare skall kunna mötas i framtiden genom att titta på 
vilka faktorer som kan vara viktiga att fundera kring angående nätverkande i framtiden. 
Västerås Science Park bistår med att förmedla relevanta kontakter samt möjliggöra för en 
workshop och en kreativ övning.  
 Syftet med denna studie blir alltså att undersöka vilka faktorer som kan komma att vara 
betydelsefulla för nätverkande i framtiden. Forskningsgruppen vill framhäva att syftet inte är 
att ta fram faktorer som enbart är helt nya för nätverkande. Fokus ligger även på att undersöka 
redan befintliga faktorer som skulle kunna ha betydelse för nätverkande framöver. Detta 
kommer att göras med inspiration från en omvärldsanalys samt tidigare forskning relaterad till 
nätverkande som det ser ut idag. Tidigare forskning kommer att utgöra en kunskapsgrund 
samt en inspirationskälla för omvärldsanalysen. 
 
 

2. Teori 
 
Denna del kommer att utgöra den teoretiska referensram som ligger till grund för forsknings-
gruppens omvärldsanalys. Här kommer teorier relaterade till nätverkande, som det ser ut idag, 
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att redogöras. Kapitlet kommer sedan att mynna ut i denna studies syfte samt de forsknings-
frågor som forskningsgruppen avser att besvara. Nedan följer en illustrering av vilka teori-
delar som kommer att tas upp i detta kapitel (se figur 2). 
 
 

	  
	  

Figur	  2:	  Forskningsgruppens	  modell	  av	  teorikapitel. 

 

2.1 Teorier relaterade till nätverkande  

Elfring och Hulsink (2007) lyfter fram hur relationer med exempelvis familj, vänner och 
bekanta kan hjälpa idébärare framåt i arbetet med en idé eller ett företag. Olika 
bekantskapskretsar utgör i sig delar av nätverk (Elfring & Hulsink, 2007) och relationer till 
andra är även det som utgör byggstenarna i ett nätverk (Elg, 2007). Två verktyg för att 
koordinera interaktionen mellan nätverkets medlemmar är tillit och kommunikation (Gardet & 
Fraiha, 2012), och dessa begrepp kommer att redogöras för senare i kapitlet. Normann (2001) 
lyfter fram vikten av att samarbeta med andra för att öka värdet i det vi gör, vilket han 
benämner som samproduktion. ”Samproduktion innebär att man väcker och frigör vilande 
och underutnyttjade resurser, att man effektivare sammanför kompetens i tid och rum genom 
att koppla ihop aktörer i nya konstellationer.” (Normann, 2001, s. 135); vilket kan jämföras 
med nätverkande. Han framhåller framförallt att samproduktion, genom ökad täthet och 
nyansering i kopplingen mellan olika aktörer och deras sätt att kommunicera, kan leda till 
många nya konstellationer. Tanken han vill framhäva är att samproduktion blir ett sätt att 
skapa värdeskapande system, där parterna både ger och tar av varandra. En annan del som 
Normann (2001) lyfter är att skapa nya värdekonstellationer genom att skapa nya mönster 
mellan olika aktörer. Som nämndes i början av detta stycke är det relationerna till andra som 
bygger upp nätverk (Elg, 2007). Relationer ser inte alltid likadana ut och de kan därför också 
fylla olika funktioner (Granovetter, 1973). 
 

2.1.1 Relationsskapande 
 
De relationer människan har i sin omgivning kan vara av olika karaktär. En del relationer är 
starka och andra är svaga (Jack, 2005) (Granovetter, 1973). Relationer går att jämföra med 
band och enligt Granovetter (1973) beror styrkan av banden på kombinationen av mängden 
tid som spenderas tillsammans, den emotionella intensiteten, intimiteten mellan personerna 
samt på ömsesidiga tjänster. Genom att bland annat titta på hur ofta två personer träffas går 
det att bedöma huruvida relationen är stark respektive svag. Granovetter (1973) illustrerar i 
sin artikel hur relationen mellan två personer kan påverka andra relationer, han använder sig 
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av person A, B och C. Om det finns ett starkt band mellan person A och person B, ökar 
sannolikheten för att det finns fler personer i A och B:s bekantskapskrets som både A och B 
har koppling till. Ett starkt band innebär många gånger att A och B liknar varandra. Detta 
betyder att om A och B är lika varandra samt att A och C är lika varandra, är det också troligt 
att B och C är lika varandra. Likhet och umgängestid är två faktorer som förklarar varför ett 
svagt band mellan A och B samt mellan A och C minskar sannolikheten för att B och C 
kommer att utveckla ett band. De kommer troligtvis inte att interagera vid något tillfälle 
(Granovetter, 1973). 

Det finns studier som lyfter fram fördelarna med de olika banden. Granovetter (1973) 
lyfter i sin studie ”The strength of weak ties” fram teorin med samma namn. Teorin om 
styrkan av svaga band grundas på tanken att relationer som består av svaga band är effektiva 
vad gäller spridning och delning av kunskap/information eftersom personer som kommer från 
olika grupper kopplas samman. Enligt teorin kopplas grupperna enbart samman genom svaga 
band.  

Jack (2005) redogör i sin studie för att det är de starka banden som idébärare använder sig 
av i uppstartsfasen, eftersom det är dessa band som skapar företag. Jack (2005) vill komplet-
tera Granovetters (1973) definition av styrkan av banden och redogör för att starka band växer 
fram ur tillit, kunskap och erfarenhet samt att de utvecklas över en längre tid. De starka 
banden erbjuder stöd, kunskap och information kopplat till förverkligande av en idé och 
affärsplan samt kan täcka upp för de kunskapsluckor som idébäraren har (Jack, 2005). Fuentes 
Fuentes, Ruiz Arroyo, Bojica och Fernández Pérezs (2010) enkätstudie visade att starka band 
utgör en viktig faktor för den enskilda idébärarens tillit till sin egen idé. Undersökningen 
visade även att det är mer troligt att en idébärare faktiskt startar sitt eget företag om denna kan 
vidmakthålla en frekvent och nära relation till andra affärspartners samt få stöd av dessa.  

Enligt Hite och Hesterly (2001) ändrar entreprenörers nätverkande form i och med att den 
entreprenöriella processen förändras. De menar att entreprenörer till en början, i större 
utsträckning, förlitar sig på sina starka band men att de övergår till att hantera allt fler svaga 
band när behovet av ny information ökar. Det är framförallt när entreprenörens företag eller 
idé befinner sig i ett tillväxtstadium som det blir nödvändigt med ny information (Hite & 
Hesterly, 2001). Elfring och Hulsink (2007) redogör i sin artikel för tre olika typer av ny-
företagande: independent start-ups, spin-offs och incubatees1. Independent start-ups utgörs i 
studien av entreprenörer som försöker etablera sig på en marknad som tidigare varit obekant 
för dem. Med spin-offs åsyftar författarna på entreprenörer som varit anställda i ett företag 
men som med hjälp av branschkunskap startat något eget. Incubatees i sin tur utgörs i studien 
av entreprenörer som tar hjälp av en inkubators nätverk inom den aktuella branschen.  

Elfring och Hulsink (2007) redogör för att det finns en skillnad i vilken typ av nätverkande 
som används beroende på vilken av ovanstående nyföretagare som entreprenören kan sägas 
tillhöra. Författarna framhäver att independent start-ups många gånger drar nytta av de starka 
banden men när det kommer till att finna nya möjligheter utgörs den dominanta nätverks-
aktiviteten av att utforska svaga band. Entreprenörer som tillhörde independent start-ups 
tillbringade mycket av sin tid till att träffa folk och författarna beskriver deras nätverkande 
som ett frenetiskt sökande efter information och framförallt efter personer som besitter rätt 
information. Typen av information som främst eftersöktes var koncentrerad till möjlig-
görandet av en affärsplan och författarna fann även att många av de entreprenörer som 
tillhörde independent start-ups ändrade sin affärsidé tack vare möten med andra personer, 
både tidigare bekanta och personer som de nyligen träffat. (Elfring & Hulsink, 2007)  

Entreprenörerna som startade spin-offs visade sig kunna dra nytta av de starka banden som 
fanns inom branschen samtidigt som de hade det betydligt svårare att utöka sitt nätverk med 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 De engelska begreppen independent start-ups, spin-offs och incubatees kommer att användas då lättöverskådlig 
svensk översättning saknas.  
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svaga band. Enligt Elfring och Hulsink (2007) resulterade detta i att dessa företag fann det 
svårt att bryta sig loss från det nätverk som de kom ifrån och författarna kunde istället se att 
företagen föll tillbaka på kontakter i det gamla nätverket, bland annat i form av före detta 
kollegor, för att få idéer. Entreprenörerna som räknades till gruppen incubatees bestod i mångt 
och mycket av personer utan erfarenhet. Detta resulterade i att de till en början förlitade sig på 
de starka band som inkubatorn kunde hjälpa till med, tills ett eget namn var uppbyggt. De 
starka bandens inflytande minskade sedan i takt med att företaget gick in i en tillväxtfas, då 
behovet av mer information ökade användandet av svaga band. (Elfring & Hulsink, 2007)  

 
2.1.1.1	  Tillit	  
 
För att kunna skapa ett nätverk där alla vågar dela med sig av erfarenheter och tankar krävs 
det att de inblandade parterna känner tillit till varandra (Bergh, Thorgren & Wincent, 2011). 
Enligt Bergh et al. (2011) blir lärande möjligt först när parterna kan släppa garden och dela 
med sig av sina erfarenheter. Johnson-George & Swap (1982) beskriver tillit som ett risk-
tagande samtidigt som andra forskare (Mayer, Davis & Shoorman, 1995) definierar tillit som 
viljan att vara sårbar inför en annan part för att kunna vara mottaglig för ett samarbete, även 
om det innebär att det inte går att kontrollera den andra parten. Mayer et al. (1995) framhäver 
att det inte handlar om själva riskerna utan mer om en vilja att ta risker för samarbetets skull. I 
nätverkande bör möjligheter ges för idébärare att få kännedom om trovärdighet och ärlighet 
hos andra medlemmar och även att kunna utveckla delad tillit (Sherer, 2003). Det kan ofta 
vara viktigare med delad tillit än att de övriga medlemmarna besitter fördelaktiga förmågor 
(Sherer, 2003). Tillit är en faktor som behövs vid nätverkande och det kommer sällan några 
bra affärsmöjligheter utifrån en nätverksrelation som saknar det (Aldrich & Dubini, 1991). 
Tillit förekommer ofta i relationer som bygger på reciprocitetsprincipen eftersom det måste 
ske regelbundet och i båda riktningar (Molm, Takahashi & Peterson, 2000). Reciprocitets-
principen handlar om att människor vill gengälda tjänster eller saker av samma värde som de 
tidigare mottagit (Myers, 2010) (Lehr & Geher, 2006). Om människor inte får intrycket av att 
den andra parten känner tillit kommer inte heller de att göra det (Myers, 2010). Hirschman 
(1984) menar att tillit är en resurs som kan sina om den inte används och därför behöver båda 
parter ge och ta av varandra med jämna mellanrum. Utöver tillit är det även viktigt att skapa 
bra kommunikation mellan parterna (Nilsson, 2005). 
 
2.1.2 Kommunikation 
 
Nilsson (2005) menar att kommunikation utgör en stor del i samspel mellan människor. Han 
beskriver kommunikation på följande sätt, “Kommunikation är grunden för allt samspel 
mellan människor och innebär att man meddelar sig eller delar med sig av något - 
innebörder, upplevelser, tankar, avsikter, känslor och värderingar.” (Nilsson, 2005, s. 127). 
Det är viktigt att vara medveten om på vilket sätt kommunikation kan användas för att skapa 
kontakt, överföra tankar och påverka människor i sin omgivning. Författaren redogör för att 
det finns olika nivåer av kommunikation: informationsnivå (vad som sägs) samt relationsnivå 
(hur det sägs). Han menar att informationsnivån handlar om innehållet i det som sägs, vad det 
betyder rent informationsmässigt. Det sker ofta medvetet men kan vara svårt att förstå 
eftersom det nästan alltid ligger något underförstått i orden. Relationsnivån handlar istället om 
vad som ses som tillåtet i relationen till den som interaktionen sker med. (Nilsson, 2005)  

Det finns några faktorer som är av stor vikt vid kommunikation med andra människor. En 
av dessa är förmågan att lyssna. Jacquemot (2007) betonar att det är skillnad mellan att lyssna 
och att höra. Han redogör för att skillnaden ligger i att uppfatta budskapet i det som sägs. Att 
någon hör vad som sägs innebär inte per automatik att personen också förstår budskapet, utan 
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det krävs bland annat aktiv uppmärksamhet och deltagande för att personen skall anses vara 
lyssnande. Att vara en framgångsrik lyssnare leder till att det är enklare att förstå andra, 
samtidigt som det blir lättare att både leva upp till förväntningar och känna av stämningen i ett 
rum. För att vara en god lyssnare är det bland annat ett måste att låta andra tala till punkt, ge 
den som talar fullt fokus samt avvakta med egna kommentarer och lösningar. (Jacquemot, 
2007)  

Ett annat begrepp som används för att beskriva kommunikation mellan människor är 
dialog, som handlar om att skapa synergi genom kommunikation (Mininni, 2010). Mininni 
(2010) menar att dialog innehåller både interaktion och förhandling i ett. Enligt Bokeno 
(2007) kräver genuin dialog ärlig, öppen och ömsesidig kommunikation. Han hävdar att föra 
en dialog även innebär att våga ta risker eftersom det handlar om att låta sig bli påverkad av 
någon annans tankar. Tillsammans kan människor som möts i dialog använda sina kunskaper 
för att ta sitt resonemang till en högre nivå (Bokeno, 2007). 

En annan viktig faktor inom begreppet kommunikation är att ge återkoppling. Genom att 
bedöma andra människors reaktioner, under ett samtal, kan människor återkoppla på ett sätt 
som gör att samtalet fortlöper smidigt. Personer som är duktiga på att bedöma andra 
människor är själva ofta effektiva i sitt sociala beteende. Det finns även rumsliga betingelser 
som påverkar vår kommunikation med andra människor. Människor tycker exempelvis bättre 
om andra människor i behagligt tempererade rum, de besväras av att sitta i allt för stark be-
lysning och känner sig avslappnade i dunkel belysning. Även inredning i ett rum har olika 
betydelser och kan indikera maktförhållanden, exempelvis kan en stol med hög rygg indikera 
att personen som använder stolen har mer makt än de andra i rummet. Alla dessa faktorer på-
verkar människors beteende gentemot varandra och därmed även kommunikationen. (Argyle 
& Trower, 1984) 

Hamrefors (2009) betonar att kommunikation är svårt att se men märks samtidigt tydligt 
när den fungerar väl samt när det inte går som väntat. Författaren menar att väl fungerande 
kommunikation ofta får mycket stor positiv verkan men att den sällan blir belönad. Han 
framhäver även att när kommunikationen inte går som väntat får det stor verkan och blir då 
istället ofta bestraffat. Därför är det viktigt att jobba på att skapa bra kommunikation 
(Hamrefors, 2009). Även avsaknaden av ord kan rymma budskap och tänkbara tolkningar för 
de övriga i nätverket (Nilsson, 2005).  

Nilsson (2005) vill göra skillnad på kommunikation mellan två människor och kom-
munikation i grupp. Han menar att i en grupp är det viktigt att inkludera dynamik, gemen-
samma mål, olika relationer samt tidigare historia vid kommunikation med andra. Varje 
deltagare är bara en del av gruppen och därför måste personliga behov tonas ner och den 
procentuella delen av den personliga kommunikationstiden för deltagarna blir mindre ju större 
gruppen är. Författaren vill även framhäva skillnaden av att det händer mycket mer i en grupp 
än mellan två människor, eftersom det är många åsikter som skall ventileras och det kan 
hända att en deltagare blir avbruten eller att någon byter samtalsämne innan vederbörande 
hunnit prata klart. (Nilsson, 2005) 

 
2.1.2.1 Kunskapsspridning 
 
Kunskap kan definieras som information kring världen, lagrad i minnet, så som den upplevs 
av en individ (Smith & Kosslyn, 2007). Skillnaden mellan information och kunskap är att 
information är data som på något sätt organiseras medan kunskap, på ett förenklat sätt, kan ses 
som information som tilldelas en kontext (Bessant & Tidd, 2007). Smith och Kosslyn (2007) 
menar att kunskap ofta kan ses som sammankopplad fakta samt färdigheter och procedurer 
som utformats av individens omgivning. De menar dock att det blir en alltför snäv bild 
eftersom kunskap utgör den mentala processen hos en människa. Kunskap kan även betraktas 
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som något framväxande, djupt grundat i praktiskt arbete (Whyte, Ewenstein, Hales & Tidd, 
2008). Bessant och Tidd (2007) nämner att en vedertagen bild av hur kunskap kan bildas är 
utifrån erfarenheter. De poängterar dock att kunskap även kan förvärvas genom exempelvis 
omvärldsanalyser samt att den kan skapas utifrån experiment, det vill säga genom försök och 
misstag. Vidare skriver författarna att erfarenheter är det sätt som är minst effektivt eftersom 
det är svårt att veta att man besitter kunskapen och därmed blir den svår att lära ut. De menar 
att kunskap som förvärvats eller skapats genom försök och misstag på ett smidigare sätt kan 
läras ut eftersom man är medveten om vad kunskapen innebär. 

Bessant och Tidd (2007) definierar kunskapsspridning på följande sätt: ”Kunskaps-
spridning är en process där information från olika källor delas och därmed leder till ny 
kunskap eller förståelse.”[egen översättning] (s. 194). De poängterar att för att kunna uppnå 
en innovativ organisation behöver fler delar i själva organisationen ta till sig ny kunskap och 
sedan förstå att den skulle kunna komma till användning. Alvehus och Kärreman (2007) 
hävdar att kunskap är en viktig beståndsdel för företagande. De nämner att företag idag, i 
större utsträckning, använder sig av nätverksformer för att kunna ta vara på och sprida kun-
skap för att därmed öka möjligheten att åstadkomma innovation. 

Idag använder sig många företag av databaser och intranät för att dela kunskap (Bessant & 
Tidd, 2007). Problemet är dock att begreppet kunskap innefattas av många olika sorters 
kunskap (Alvehus & Kärreman, 2007). Bessant och Tidd (2007) redogör för att de system 
som finns för lagring och delning av kunskap ofta är begränsade till hård data, det vill säga 
explicit kunskap. Med explicit kunskap menar de kunskap som siffror, text eller form. Enligt 
författarna är mjuk data, implicit kunskap, svårare att sprida. De anser att implicit kunskap är 
både svår att förmedla och att uppfatta eftersom det är kunskap som människor, generellt, ofta 
inte tänker på att de har. Vidare definierar författarna även implicit kunskap som något 
personligt som erhålls via erfarenheter, exempelvis att cykla. Whyte et al. (2008) framhäver 
att det inte går att till fullo hantera och överföra implicit kunskap, utan att det är något som 
människor har men det är svårt att säga exakt när och hur de lärde sig det. Det är dessutom 
något som till slut blir så naturligt att de kanske inte tänker på att det är en kunskap de besitter 
och därmed inte förmedlar den till andra (Bessant & Tidd, 2007). Enligt Bessant och Tidd 
(2007) kan implicit kunskap ses ur både ett positivt och ett negativt perspektiv. De menar dels 
att det är svårt för konkurrenter att urskilja den sortens kunskap men det kan även innebära att 
den kan vara svår att lokalisera och utnyttja inom den egna organisationen. Detta kan leda till 
att en organisation inte är medveten om all kunskap som finns innanför väggarna och därmed 
inte heller hur kunskapen skall tas tillvara (Bessant & Tidd, 2007).  

Bessant och Tidd (2007) tar upp olika alternativ på processer som kan användas inom en 
organisation för att sammanföra olika delar av organisationen:  

 
1. Sammanföra människor med kunskap. Detta kan göras genom exempelvis seminarier 

och workshops. 
2. Sammanföra kunskap med människor. Här handlar det om att föra fram relevant 

information vilket kan göras med hjälp av exempelvis intranät eller 
informationsdatabaser. 

3. Sammanföra människor med människor. Det kan göras genom att identifiera ‘vem 
som vet vad’ och ‘vem som känner vem’, exempelvis via nätverk. 

4. Sammanföra kunskap med kunskap. Ett exempel är att uppmuntra olika 
kunskapsdomäner att korsa varandra genom gemensamma projekt. 

 
Kunskap får ett värde först när den lärts in och används på rätt sätt (Halpern, 2003) och 
tillsammans med lärande är det dessutom två förutsättningar för innovation (Alvehus & 
Kärreman, 2007). 
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2.1.2.2 Lärande nätverk 
 
Huzzard och Wenglén (2007) beskriver kortfattat lärande som “... en process där en 
reflekterad erfarenhet leder till en ny förståelse ...” (s. 299) och Bessant och Tsekouras 
(2001) ger följande definition av ett lärande nätverk: ett lärande nätverk är "... ett nätverk som 
satts upp med det primära syftet att öka kunskap" [egen översättning] (s. 88). Till denna 
definition hör faktorer som att det (a) bör finnas ett primärt mål med nätverket, exempelvis att 
lärandet skall fokuseras kring ett specifikt område, att (b) det finns en struktur över hur 
lärandet går till och hur deltagandet arrangeras samt att (c) det finns en möjlighet att mäta 
utfallet av lärandet för att på så vis kunna utvärdera om arbetssättet är bra (Bessant och 
Tsekouras, 2001). Bessant och Tsekouras (2001) lyfter i sin artikel fram två komponenter som 
är relevanta i fråga om lärande i nätverk. Dessa två komponenter är tillväxt och utveckling av 
kärnkunskap samt utvecklingen av förmågan att lära.  

Bessant & Tsekouras (2001) anser att för att underlätta lärande i företag och nätverk kan 
stödjande processer och strukturer komma väl till pass. Detta kan ske genom att företag 
internt erbjuder strukturer och processer som uppmanar till utmanande reflektioner eller att 
möjligheter att dela med sig av sina erfarenheter tillhandahålls (Bessant & Tsekouras, 2001) 
(Bergh et al., 2011) genom bl.a., som tidigare nämnts: intranät, workshops, seminarier eller 
informationsdatabaser (Bessant & Tidd, 2007). Bessant och Tsekouras (2001) beskriver att 
företaget i sig spelar en avgörande roll för att lärandet skall ske i ett större sammanhang. 
Enligt dem kan nätverk generellt anses utgöra en plattform där olika möjligheter för lärande 
erbjuds. Lärande behöver inte äga rum på en specifik plats utan platsen utgör, enligt 
författarna, endast en biprodukt. De menar att det väsentliga är hur aktiviteten för lärandet ser 
ut och att de lärande personerna har möjlighet att ta del av varandras kunskap och idéer.  
 

2.2 Inspirationskälla för omvärldsanalys 

Som framgår av ovan finns det ett antal faktorer som är av betydelse när det handlar om 
nätverkande och det är många delar som skall falla på plats för att medlemmar i ett nätverk 
skall lyckas ta del av relevant kunskap och av varandras idéer. De teorier som togs upp 
kommer att användas som grund och inspirationskälla för en omvärldsanalys. Som redogjorts 
tidigare är det viktigt att se till faktorer som exempelvis vad andra intressanta aktörer gör samt 
hur framtidstrender ser ut (Bessant & Tidd, 2007). I Bessant och Tidds (2007) innovations-
modell sker detta arbete under det som kallas proaktiva länkar, vilket i många fall består av en 
benchmark. Det mer traditionella sättet att genomföra en benchmark på, enligt Hamrefors 
(2009), är att söka sig till de företag som är mest framgångsrika i samma bransch. Han menar 
att detta dock kan hämma innovation och ett alternativ är istället att jämföra den process som 
skall förbättras med liknande processer från andra branscher. Han anser även att det är viktigt 
att först definiera den process som skall förbättras för att sedan jämföras med hur företag 
inom andra sektorer arbetar med liknande processer. Detta ökar chansen att innovera och 
utveckla processen kreativt (Hamrefors, 2009).  

Benchmarking i denna studie kommer att benämnas som omvärldsanalys. Omvärlds-
analysen består av tre delar: intervjuer, framtidsspaning samt en workshop. Den första delen 
består av fyra intervjuer med olika aktörer som arbetar med, för studien, relevanta områden. 
Den andra delen består av en framtidsspaning för att finna framtida trender och tekniker, för 
att tillföra en medvetenhet till studien om vad som ligger i tiden och framåt. Till sist 
genomförs en workshop på Västerås Science Park för att skapa en bild om vad det finns för 
tankar hos företagare kring nätverkande i framtiden. 
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2.3 Syfte  

Syftet med studien är att identifiera faktorer som kan komma att ha inverkan på 
sammanförandet av idébärare samt på nätverkande i framtiden. Detta görs med hjälp av det 
första steget i Bessant och Tidds (2007) innovationsprocess, idégenerering som inkluderar 
proaktiva länkar. Vidare avser studien även att undersöka vilken påverkan de identifierade 
faktorerna har på nätverkande i framtiden, samt föra en diskussion kring faktorernas 
betydelse. Ambitionen är att faktorerna skall kunna gynna framtida innovatörer och leda till 
nya möjligheter inom nätverkande. Utöver detta avser forskningsgruppen även att bidra med 
sin syn på hur början av en innovationsprocess kan te sig. 

 
Denna studie avser att besvara följande forskningsfrågor: 
 

• Vilka faktorer kommer att vara betydelsefulla för nätverkande i framtiden? 
o Hur arbetar andra aktörer med processer relevanta för nätverkande?  
o Vad finns det för framtida trender, relevanta för nätverkande? 

 
• Vilken påverkan har de identifierade faktorerna på nätverkande? 

 

2.4 Avgränsningar 

För att kunna hålla studien inom den tidsram som funnits till förfogande valde forsknings-
gruppen att begränsa omvärldsanalysens volym. Detta har resulterat i fyra intervjuer, en 
framtidsspaning under sammanlagt tre dagar samt en workshop. 
 
 

3.	  Metod	  
 
I denna del redogörs hur studien genomfördes. Metoden består av tre huvuddelar: 
omvärldsanalys, formande av koncept samt en kreativ övning med Team Nyföretagande (se 
figur 3). Omvärldsanalysen är även den uppdelad i tre delar: intervju, workshop samt 
framtidsspaning. Dess syfte är att fungera som en inspirationskälla för de två efterföljande 
momenten i studien. På grund av metodens omfattning bör det klargöras att varje delmoment 
av metoden är redogjord med underrubrikerna: deltagare, material och procedur.  
 

	  
	  

Figur	  3.	  Forskningsgruppens	  visualisering	  av	  studiens	  metod. 
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3.1 Omvärldsanalys 

Omvärldsanalysen avser att behandla forskningsfrågorna: 
• Vilka faktorer kommer att vara betydelsefulla för nätverkande i framtiden? 

o Hur arbetar andra aktörer med processer relevanta för nätverkande? 
o Vad finns det för framtida trender, relevant för nätverkande? 

 
3.1.1 Intervjuer  

 
Intervjuerna avser att behandla forskningsfrågan: 
 

• Vilka faktorer kommer att vara betydelsefulla för nätverkande i framtiden? 
genom frågan: 

o Hur arbetar andra aktörer med processer relevanta för nätverkande? 
 

Deltagare. Som tidigare nämnts genomfördes intervjuerna i omvärldsanalysen i fyra olika 
branscher då forskningsgruppen ville inleda brett samt ha en hög innovationshöjd. Bransch-
erna som valdes ut ansågs kunna bidra med kunskap till studien. Rekryteringsbranschen 
ansågs kunna bidra med inspiration gällande sammanförandet av människor och sjukvården 
valdes för att få en utökad bild av informationsspridning. Då begreppet riktad annonsering 
identifierats under framtidsspaningen tillfrågades en representant från dagligvaruhandeln om 
intresse fanns att bidra med fördjupad kunskap kring begreppet. Slutligen tillfrågades en 
respondent som arbetar med nätverkande för att fånga komponenter som anses viktiga idag 
och även få ta del av dennes tankar om nätverkande i framtiden. Christoffer Martone och 
Märta Grimaldi tillfrågades eftersom de har en anknytning till forskningsgruppen medan en 
förfrågan om deltagande skickades till ICA Sverige AB samt till Relation AB. Respondent-
erna jobbar inom vitt skilda branscher men det som däremot förenar dem är att de alla arbetar 
med antingen sammanförande av människor eller med informationsspridning. Dessa två 
faktorer var intressanta att titta på för att kunna se hur sammanförandet av idébärare kan för-
bättras. Att titta på hur andra branscher sammanför personer ger en inblick i vilka faktorer 
som bör tas i beaktning när två personer skall utveckla en relation. Att se hur information 
sprids inom företag kan ge insikt i vilka faktorer som är relevanta för informationsflödet. Det i 
sin tur kan indikera vilka kriterier som bör vara uppfyllda för att kunna se vilka personer som 
kan vara intressanta för en annan person. Dessutom kan den teknik som används vid 
informationsspridning appliceras på hur kunskap skall spridas vid nätverkande. Forsknings-
gruppen har även en förhoppning om att respondenterna haft möjlighet att, redan under 
intervjun, reflektera över det egna arbetet. Det utgick ingen ersättning till deltagarna.  

 
Material. Till intervjuerna togs intervjufrågor fram. Dessa frågor utgjorde en grund och ett 
stöd i alla fyra intervjuer men eftersom de genomfördes med personer inom olika branscher 
var det nödvändig att genomföra ostrukturerade intervjuer för att komma åt kärnan i varje 
aktörs verksamhet. Detta innebär att de flesta frågor anpassades för varje enskild respondent. 
Exempel på frågor om nätverkande var ”Hur arbetar ni med nätverkande?” medan samma 
fråga till respondenten som arbetar med riktad annonsering löd ”Hur arbetar ni med riktad 
annonsering?”. Andra frågor som ställdes var: ”Vilka trender ser du för framtiden?” och 
”Varför valde ni att arbeta på detta sätt?”. Intervjuerna dokumenterades genom att de 
spelades in. I Appendix återfinns en komplett redogörelse för vilka frågor som ställdes till 
varje enskild respondent. 
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Procedur. Som nämnts ovan utgör intervjuerna enbart ett av stegen i omvärldsanalysen och 
därför grundar sig inte studiens analys på ett antal fastställda aspekter som resultatet kan 
jämföras mot. Istället hade forskningsgruppen en öppen frågeställning gentemot vart och ett 
av företagen för att få en bred grund i hur människor kan sammanföras, vilka faktorer som är 
relevanta vid byggandet av relationer samt hur relevant kunskap sprids till rätt människor. 

Respondenterna kontaktades via telefon och/eller e-post och tillfrågades om de var intres-
serade att ställa upp för en intervju. I e-postkonversationerna bestämdes tid och plats. I och 
med att mötet bokades in gav respondenterna sitt godkännande att deltaga i undersökningen 
enligt samtyckeskravet. Tre av intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbets-
plats. Den fjärde intervjun hölls över telefon. Intervjuerna pågick mellan 40-60 minuter och 
inledningsvis gavs en kort presentation av forskningsgruppen samt en övergripande presenta-
tion av studiens syfte. Detta för att låta respondenterna styra samtalet samt belysa de punkter 
som de ansåg relevanta i sitt arbete. Efter inledningen presenterades de forskningsetiska rikt-
linjerna för respondenterna. I enlighet med informationskravet klargjordes att deltagandet var 
frivilligt och att respondenten kunde avbryta intervjun när som helst samt att respondenten 
inte behövde svara på en fråga om vederbörande inte ville det. Därefter klargjordes att syftet 
med intervjuerna var att kartlägga antingen hur olika aktörer idag arbetar med att sammanföra 
olika personer eller hur personer får ta del av, för dem, relevant information. Respondentens 
roll var även att bidra med information om hur dessa aktörer arbetar idag, vilket tydliggjordes 
i början av intervjuerna. (Vetenskapsrådet, 2002) 

Enligt konfidentialitetskravet tillfrågades respondenten om företagets och respondentens 
namn fick uppges i uppsatsen. Respondenterna tillfrågades även huruvida det var okej att 
spela in intervjun. Efter godkännandet förtydligades även att det inspelade materialet raderas 
efter transkribering. Slutligen redogjordes det för att materialet enbart kommer att användas i 
forskningssyfte, att informationen inte kommer att användas i kommersiellt syfte samt att 
personuppgifter inte kommer att användas till andra ändamål, i enlighet med nyttjandekravet. 
Deltagarna erbjöds även möjlighet att ta del av den färdiga studien. (Vetenskapsrådet, 2002) 

 
3.1.2 Framtidsspaning  
 
Framtidsspaningen avser att behandla forskningsfrågan: 

• Vilka faktorer kommer att vara betydelsefulla för nätverkande i framtiden? 
genom frågan: 
• Vad finns det för framtida trender, relevanta för nätverkande? 

 
Deltagare. Deltagarna i framtidsspaningen bestod av forskningsgruppen.  
 
Material. Till framtidsspaningen användes datorer med anslutning till internet.  
 
Procedur. För att komma igång med framtidsspaningen tillfrågades en doktorand i innova-
tionsteknik, som arbetar professionellt med omvärlds- och framtidsanalys på Mälardalens 
Högskola, om tips. Hon kunde ge konkreta tips på relevanta sidor på internet samt specifika 
sökområden. En av internetsidorna var www.futurelab.net. Varje deltagare valde något av om-
rådena att fokusera på och sökte sedan på internet efter så mycket information som möjligt. 
De områden som utgjorde sökningen var exempelvis: sociala medier, webbportaler, riktad 
annonsering samt open innovation. Utifrån inspiration från de valda områdena kunde vidare 
sökningar göras på ett antal sökord: exempelvis “augmented reality”, “future communication” 
samt “open innovation 2020”. Materialet samlades in som en del av omvärldsanalysen. 
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3.1.3 Workshop på Västerås Science Park  
 
Workshopen på Västerås Science Park avser att behandla forskningsfrågan: 

• Vilka faktorer kommer att vara betydelsefulla för nätverkande i framtiden? 
 
Deltagare. I workshopen utgjordes deltagarna av ett antal företagare. Anledningen till att 
företagare valdes som målgrupp var att de bör kunna uttala sig om vilka brister de ser idag 
gällande nätverkande, hur de ser på framtiden samt hur de vill komma i kontakt med andra 
företagare. Denna grupp är även de som vet vad som finns idag och vad som skulle kunna 
förändras. Workshopen anordnades efter ett frukostmöte för medlemmar på Västerås Science 
Park och det var under detta frukostmöte som medlemmarna tillfrågades om de kunde tänka 
sig att deltaga. Anledningen till att workshopen genomfördes med Västerås Science Parks 
medlemmar var att studiens kontaktperson arbetar på Västerås Science Park och därmed 
kunde anordna workshopen i deras lokaler. På workshopen deltog sammanlagt fem personer. 
Deltagarna arbetar i Västerås och Eskilstuna inom följande områden: innovation, ekonomi, 
miljöfrågor inom kommun samt promotion. Ingen ersättning utgick till deltagarna. 
 
Material. Övningen som användes till workshopen på Västerås Science Park inspirerades av 
en övning från ”Idéagenten - En handbok i att leda kreativa processer” (Michanek & Breiler, 
2012) som heter ”Visuell konfetti” (s. 126). Till övningen valdes 55 bilder ut genom sökning 
på slumpmässiga ord på www.google.se. Motiven på bilderna var bland annat djur, natur, 
människor, leksaker och några av dem kunde även kopplas till nätverkande som det fungerar 
idag, exempelvis symboler för sociala nätverk. Genom en gallring återstod 15 bilder. Några 
bilder valdes ut med anknytning till omvärldsanalysen medan resterande saknade uppenbar 
koppling till ämnet. Till workshopen användes även post-itlappar, pennor, en dator samt en 
projektor för att kunna visa bilderna. 
 
Procedur. Till en början förbereddes materialet till övningen som skulle genomföras. ”Visuell 
konfetti” valdes till kreativ övning med anledning av att den resulterar i idéer med stor 
variation samtidigt som de är konkreta. Den lämpar sig även bra med tanke på deltagarantalet 
och valet av lokal. Forskningsgruppen valde även att komplettera övningen med en lite längre 
diskussion, då det rekommenderas att den varvas med en mer verbal övning. (Michanek & 
Breiler, 2012) 

Som redogjorts under rubriken material togs 15 bilder fram. För att undvika att deltagarna 
skulle påverkas av forskningsgruppens egna tankar, användes slumpmässigt urval för att ta 
fram tio av bilderna medan fem av bilderna medvetet valdes ut. Med slumpmässigt urval 
menas att alla bilder hade lika stor, oberoende, chans att bli valda under urvalsprocessen 
(McBurney & White, 2010). Anledning till att fem av bilderna medvetet valdes ut var för att 
några av dem enklare skulle gå att koppla till nätverkande.  

Efter frukostmötet på Västerås Science Park presenterades studien och dess syfte för de 
som deltagit på mötet. Därefter redogjordes att deltagandet var frivilligt, att deltagarna hade 
rätt att avsluta när helst de kände för det och att de inte behövde deltaga på alla moment samt 
att övningen skulle ta ca 45 minuter. Samtycke inhämtades i och med att deltagarna valde att 
stanna kvar på workshopen. Innan workshopen påbörjades klargjordes även att deltagarnas 
roll var att ge forskningsgruppen deras syn på hur framtidens nätverkande kan se ut, med 
hjälp av en kreativ övning. Deltagarna informerades även om att deras uppgifter är skyddade 
enligt konfidentialitetskravet samt att resultatet enbart kommer att användas i forskning och 
inte i kommersiellt syfte. Allt detta i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer 
(2002).   
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Efter att de forskningsetiska riktlinjerna redogjorts, presenterades problemområdet: “Hur 
vill du nätverka i framtiden?” Därefter presenterades bild efter bild. För varje bild fick 
deltagarna en minut för att generera sina associationer och idéer på post-itlappar. Efter 15 
minuter var denna del över och övningens andra del påbörjades. Där fick deltagarna möjlighet 
att utveckla de tankar som de fått när idéerna skrevs samt att diskutera och utveckla varandras 
idéer. Workshopen avslutades med att deltagarna fick göra en kort reflektion över övningens 
karaktär. Därefter erbjöds deltagarna att ta del av den färdiga studien (Vetenskapsrådet, 2002).  
 

3.2 Formande av koncept 

Formande av koncept avser att behandla forskningsfrågan: 
• Vilken påverkan har de identifierade faktorerna på nätverkande? 

 
Deltagare. Formandet av koncept genomfördes av forskningsgruppen för att ta vara på den 
kunskap som uppkommit under omvärldsanalysen.  
 
Material. När koncepten formades användes en whiteboardtavla, pennor och papper. En bok 
om kreativa övningar användes som inspiration till att skapa en passande övning (Michanek & 
Breiler, 2012). Främst användes övningen ”Egenskapspussel” (s. 114). som inspiration 
(Michanek & Breiler, 2012).  
 
Procedur. Konceptutvecklingen genomfördes under en hel dag med hjälp av en kreativ 
övning (se figur 4). Anledningen till att övningen ”Egenskapspussel” (Michanek & Breiler, 
2012, s. 114) användes som inspiration till formande av koncept var att övningen ofta 
resulterar i realiserbara idéer som är väl genomarbetade. Dessutom kunde förarbete, teori och 
omvärldsanalys, involveras på ett enkelt sätt. Första steget i övningen var att ta fram rubriker. 
Med hjälp av omvärldsanalysen identifierades ett antal faktorer som lyfts fram som viktiga för 
nätverkande idag och i framtiden. Syftet var att använda dessa faktorer som rubriker i övning-
en. Det resulterade i åtta rubriker som tre i taget skrevs upp på en whiteboardtavla. Under 
respektive rubrik genererades idéer kopplade till rubriken. Alla tankar antecknades sedan på 
separata papper. När idégenereringen var klar spreds dessa papper ut på ett bord för att göra 
det lättöverskådligt. Egenskaperna kombinerades sedan med varandra i grupper om två till 
åtta egenskaper. Genom att numrera alla rubriker samt ge bokstäver till alla egenskaper kunde 
deltagarna slumpa olika kombinationer utifrån eget huvud och därefter kombinera de valda 
egenskaperna till en idé. Det resulterade slutligen i 30 olika idéer. Ett exempel på kom-
bination av egenskaper var trendspaning, x-teams samt lärande, vilket resulterade i idén att x-
teamets medlemmar träffas för att dela med sig av trender inom den egna branschen. Varje idé 
presenterades därefter i tur och ordning samtidigt som deltagarna fick bygga vidare på, ut-
veckla samt para ihop idéerna med varandra. 

Första steget i urvalet var en grovrensning för att antalet idéer skulle bli hanterbart. I steg 
två kombinerades de återstående idéerna ihop till ett antal koncept. Därefter skapades ett antal 
riktlinjer som idéerna skulle uppfylla, baserat på uppsatsens kriterier samt de mål som 
forskningsgruppen satt upp. Ett exempel på riktlinje var innovationshöjd. De idéer som inte 
nådde upp till riktlinjerna gallrades bort.  
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Figur	  4.	  Visualisering	  av	  forskningsgruppens	  tolkning	  av	  Michanek	  &	  Breilers	  (2012)	  Egenskapspussel.	  
	  
	  

Efter genomförandet av detta moment kunde forskningsgruppen konstatera att ytterligare 
en omvärldsanalys behövdes för att framtagna koncept skulle kunna vidareutvecklas. Då tid 
inte fanns för vidareutveckling valdes detta moment bort och forskningsgruppen försökte 
istället att undersöka vilken påverkan de identifierade faktorerna skulle kunna ha på 
nätverkande genom en kreativ övning. De gick tillbaka till omvärldsanalysen.    

 

3.3 Kreativ övning med Team Nyföretagande 

Kreativ övning med Team Nyföretagande avser att behandla forskningsfrågan: 
• Vilken påverkan har de identifierade faktorerna på nätverkande? 

 
Deltagare. Deltagare till denna workshop valdes ut tillsammans med kontaktpersonen på 
Västerås Science Park. De ansågs relevanta för studien eftersom de i någon form arbetar med 
människor som vill starta eller redan driver ett företag. Det var totalt sju personer som deltog 
och de kontaktades via e-post av forskningsgruppens kontaktperson på Västerås Science Park 
(Yvonne Mattsson, personlig kommunikation, 22 november 2012). De som deltog i work-
shopen arbetar som projektledare i en företagsinkubator, som verksamhetsledare, näringslivs-
utvecklare samt rådgivare för företagare. Ingen ersättning utgick till deltagarna.  
 
Material. Den kreativa övningen inspirerades av ett uppslag i Idéagenten (Michanek & 
Breiler, 2012) som heter ”Idé propping” (s. 134). Till själva övningen användes papper, penna 
samt åtta faktorer som valts för att inspirera deltagarna i övningen. Dessa faktorer var a) 
riktad annonsering, b) starka band, c) true open innovation/transparens, d) specifik attraktion/-
intressebaserat, e) miljö, f) möte, g) gamification samt h) mångfald och de är resultatet av 
studiens omvärldsanalys. För att underlätta analysen av övningen användes en filmkamera 
samt ljudupptagning i en mobiltelefon. 
 
Procedur. Syftet med övningen var att deltagarna skulle generera idéer samt tankar om de åtta 
faktorerna som identifierats sedan tidigare, genom att se vilken påverkan faktorerna har på 
nätverkande genom frågan ”Hur vill du nätverka i framtiden?”. I och med deltagarnas god-
kännande över e-post anmälde de sig frivilligt att deltaga i övningen enligt samtyckeskravet 
(Vetenskapsrådet, 2002).  

Som inspiration till den kreativa övningen med Team Nyföretagande användes övningen 
”Idé propping” (Michanek & Breiler, 2012, s. 134). Övningen valdes på grund av att det till 
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stor del är en reflekterande och individuell övning samt att idéerna utvecklas direkt utifrån de 
åtta faktorer som identifierats. 

De åtta ord som identifierats från omvärldsanalysen delades in i grupper om två och två, 
vilket under den kreativa övningen blev fyra stationer. Orden delades in i följande fyra 
grupper: riktad annonsering och starka band, true open innovation/transparens och specifik 
attraktion/intressebaserat, miljö och möte samt gamification och mångfald. 

Övningen inleddes med att deltagarna blev informerade, enligt informationskravet, om 
vilka forskningsgruppen är, vad syftet med övningen var samt vilken roll de som under-
sökningsdeltagare hade. Det klargjordes även att ingen annan än forskningsgruppen skulle ta 
del av materialet, titta på den film eller lyssna på den ljudupptagning som spelades in under 
övningen. Deltagarna fick även information om att konfidentialitetskravet skyddar deras 
personliga uppgifter samt att resultatet enbart kommer att användas i forskningssyfte 
(Vetenskapsrådet, 2002). Därefter fick deltagarna sprida ut sig på fyra stationer och i och med 
detta startades inspelningen via videokamera. På varje station fanns två inspirationsord samt 
pennor och post-itlappar. Vid var och en av stationerna fick deltagarna två minuter på sig att 
enskilt generera idéer, där ett ord i taget utgjorde inspiration till frågeställningen. När två 
minuter hade passerat gick deltagarna vidare till nästa station. När deltagarna hade besökt alla 
fyra stationer samlades post-itlapparna med de nya tankarna in. Därefter samlades alla under-
sökningsdeltagare och deltog i en 15 minuter lång diskussion. I samband med detta lades även 
en mobiltelefon ut som reservplan om inte ljudet på filmen skulle fungera. Frågorna som 
diskuterades var: a) Hur gick tankarna kring orden? b) Vilka ord väckte mest känslor? c) Vad 
tar du med dig från den här övningen? d) Vad tyckte du om övningen? Den 40 minuter långa 
övningen avslutades med att undersökningsdeltagarna erbjöds att ta del av den färdiga 
uppsatsen. 
 
 

4. Åtta faktorer av nätverkande i framtiden 
 
Denna del av studien utgör resultat och analys från omvärldsanalysen och berör åtta faktorer 
som tycks vara viktiga när det handlar om nätverkande i framtiden. Som omnämns ovan är 
intervjuer en del av omvärldsanalysen. Intervjuerna hölls med fyra personer som arbetar inom 
olika områden som ansågs relevanta för studiens syfte. 
 
Dessa var: 

Magnus Axelid som är VD och ansvarig utgivare på tidningen Relation. Utöver tidningen 
håller företaget i ett forum där medlemmar kan “... skapa, underhålla och utveckla 
affärsmässiga relationer.” (Relation, 2012, www.relation.se). Forumet kallas Mötesplats 
Relation och är en gränslös mötesplats för Uppsalas beslutsfattare. 

Christoffer Martone som är sjuksköterska på Akademiska Sjukhuset i Uppsala och med 
honom talade forskningsgruppen om hur informationsspridning fungerar på ett sjukhus.  

Märta Grimaldi som är rekryteringskonsult på Adecco i Västerås. Samtalet med Märta 
fokuserades kring hur sammanförandet av personer går till inom rekryteringsbranschen.  

Jörgen Eriksson som arbetar med Customer Relation Management på ICA Sverige och 
med honom talade forskningsgruppen om hur ICA arbetar med riktad annonsering.  
 
Denna del avser att behandla forskningsfrågan:  

• Vilka faktorer kommer att vara betydelsefulla för nätverkande i framtiden? 
 
I nedanstående modell (se figur 5) illustreras resultatet från omvärldsanalysen. Varje faktor 
redovisas under det moment som det identifierats i. 
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Figur	  5.	  Forskningsgruppens	  illustrering	  av	  omvärldsanalysens	  resultat. 
 

4.1 Riktad annonsering 

Riktad annonsering är en form av informationsspridning där människor kopplas med 
information. Några punkter som kan anses viktiga inom informationsspridning är att den sker 
snabbt och enkelt, är tydlig samt att den når de berörda personerna (Christoffer Martone, 
personlig kommunikation, 18 november 2012). I teorin till denna studie redogörs det för att 
kunskapsspridning behövs för att skapa innovation (Bessant & Tidd, 2007). Kunskaps-
spridning handlar precis som informationsspridning om att sammanföra två eller fler delar. 
Genom att använda riktad annonsering inom nätverkande ges idébärare möjlighet att få den 
kunskap som är relevant för dem som företagare och därmed minskas risken för överflödig 
information. När det blir ett överflöd av information finns en risk att det inte går att urskilja 
den information som egentligen är väsentlig (Christoffer Martone, personlig kommunikation, 
18 november 2012).  

Riktad annonsering var ett begrepp som framkom i framtidsspaningen och som fångade 
forskningsgruppens intresse i ett tidigt skede som ett alternativt sätt till kunskapsspridning 
inom nätverkande (Argabrite, 2012, www.havaspr.com). Av den anledningen anordnades en 
intervju för att fördjupa kunskapen inom riktad annonsering (Jörgen Eriksson, personlig 
kommunikation, 23 november 2012). Omvärldsanalysen visar att riktad annonsering i 
framtiden kommer att användas i större utsträckning och att det ger en möjlighet att sätta 
kunden i fokus och se till specifika behov (Rhodes, 2012, www.futurelab.net) (Argabrite, 
2012, www.havaspr.com). Detta eftersom människor idag har höga krav på att den informa-
tion som delges är relevant för dem (Jörgen Eriksson, personlig kommunikation, 23 november 
2012). 

En annan aspekt av riktad annonsering är den information som sprids via sociala nätverk. 
Deltagarna i workshopen på Västerås Science Park diskuterade kring det faktum att sociala 
nätverk över internet inte är enkla att använda på rätt sätt samt att framtida teknik borde kunna 
samordna de olika nätverken. Dagens nätbaserade sociala nätverk är bland annat uppdelade 
genom att inloggningsuppgifterna skiljer sig åt (Owyang, 2009, www.web-strategist.com) och 
som deltagarna på workshopen på Västerås Science Park diskuterade kommer det troligtvis 
inte att fortsätta så. En portabel identitet kommer istället att fungera inom alla områden vilket 
i sin tur resulterar i en utveckling kring att förena de sociala nätverken till en gemensam upp-
levelse (Stakston, 2009, www.jmw.se). Den portabla identiteten kommer även att förändra 
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marknaden inom områden som reklam och marknadsföring. En portabel identitet skulle kunna 
resultera i en bättre helhetsbild av individen och därmed även bättre anpassad reklam 
(Owyang, 2009, www.web-strategist.com).  

Kommunikationen kommer framförallt att utvecklas mycket inom det tekniska området 
under de kommande åren. Kommunikation och interaktion kommer exempelvis i hög grad ske 
genom mobila enheter (The Future Interaction Networks, 2012, www.futureinteractions.net). 
Augmented reality är ett exempel på en redan befintligt teknik inom kommunikation som 
kommer fortsätta att utvecklas. Med Augmented reality, eller förstärkt verklighet, kombineras 
den verkliga och virtuella världen. Det kan beskrivas som att se världen genom ett tekno-
logiskt filter. Tekniken kan bland annat användas till att se aktuell information om platsen du 
befinner dig på (Strickland, 2010, www.howstuffworks.com). Med hjälp av denna teknik blir 
det mer effektivt för medlemmar i ett nätverk att hitta relevant kunskap. 

Marknadsföring genom riktad annonsering kommer att öka med tiden och den kommer att 
bli mer och mer personlig mot användarens intressen och livsstil (Argabrite, 2012, 
www.havaspr.com). Google har en ny riktlinje som handlar om precis detta och många 
företag har börjat följa den trenden (Argabrite, 2012, www.havaspr.com). Fler och fler 
använder sig även av sociala nätverk och den information som finns att hämta där. Artister 
som Lady Gaga använder social data från Spotify för att skräddarsy konserter för olika om-
råden i världen (Rhodes, 2012, www.futurelab.net). De mest spelade låtarna i ett visst område 
är de låtar som spelas på konserten. Det är nästan omöjligt för nätanvändare idag att inte få 
sina sök- och nätvanor spårade och utnyttjade, det enda sättet att undvika det är att hålla sig 
offline (Argabrite, 2012, www.havaspr.com).  

Riktad annonsering innebär att kunder/nätanvändare får information (erbjudanden) utifrån 
köpvanor och beteende. På samma sätt skulle idébärare genom nätverkande kunna komma i 
kontakt med kunskap om personer och kompetenser utifrån vad denna tidigare varit i kontakt 
med samt utifrån vad som skulle kunna vara av nytta. Tekniken som används vid riktad 
annonsering kan på så vis användas till kunskapsspridning. På detta sätt kan idébärare få 
möjlighet att skapa kontakter som kanske inte ansetts självklara. Dock kan det finnas en risk 
för likriktning. Att involvera teknik från riktad annonsering i nätverkande medför att idébärare 
får kunskap om sådant som denna tidigare varit i kontakt med och därmed finns det en risk för 
att nya infallsvinklar går förlorade. Därför är det viktigt att denna faktor kombineras med 
något av en motsatspart för att skapa balans. Begrepp som mångfald och true open innovation 
kan skapa den balansen eftersom det handlar om att se någonting från fler perspektiv.  
 

4.2 True open innovation/transparens 

Framtidsspaningen påvisade att open innovation kommer att utvecklas mot true open 
innovation. Som redogjorts tidigare leder open innovation till ökad tillväxt samt att företag 
kan spara pengar och tid (Chesbrough, 2007). Med true open innovation menas att öppenhet 
sitter djupt i organisationsstrukturen och därmed även i hela processen, detta kräver en 
öppenhet i tankesättet hos alla anställda (Mattes, 2012, www.innovationmanagement.se) och 
inte enbart hos anställda på en utvecklingsavdelning. Ytterligare en aspekt som skiljer true 
open innovation från open innovation är att det förstnämnda innefattar proaktivt arbete, vilket 
i detta sammanhang innebär att det i ett planeringsstadium fokuseras på vilka möjligheter som 
finns (innovation-3.com, 2012). Möjligheterna översätts sedan till utvecklingsprojekt 
(innovation-3.com, 2012). Att använda sig av true open innovation kommer att vara av-
görande för många företag. Två faktorer som kommer att ta större plats inom true open 
innovation är transparens och konsumentens påverkan (Mattes, 2012, www.innovation-
management.se). Att visa processen öppet samt att vara ärlig är ett måste för att konsu-
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menterna skall se företaget som en trovärdig aktör (Zaric, 2010, www.hammerhanborg.com). 
Att göra konsumenten delaktig i produktionen kommer att bli allt vanligare (Spruijt, 2011, 
www.openinnovation.eu). Framöver räcker det inte för företag att enbart synas i de sociala 
nätverken, de måste vara fortsatt aktiva och kommunicera med konsumenterna, de måste vara 
vaksamma på nya trender och framförallt transparenta (Owyang, 2009, www.web-
strategist.com). 

Användningen av true open innovation kan kopplas till begreppet tillit. Mayer et al. (1995) 
menar att tillit handlar om en vilja att ta risker för samarbetets skull, något som kan liknas 
med risken ett företag tar när de öppnar upp sin process för omvärlden. Lindegaard (2010) 
redogör för att tillit är en viktig del i open innovation och att tillit utgör en grund för att 
innovation skall göras möjlig. Detta flyttar även fokus en aning från process till människa och 
skapar där möjligheter för anställda inom ett företag att driva innovationsarbete på allvar 
(Lindegaard, 2010). Författaren framhäver att tillit är personligt och att detta är en viktig 
faktor att ha i åtanke för alla som vill skapa ett öppet klimat för innovationer. Lindegaard 
(2010) lyfter även fram att det finns ett par barriärer för open innovation. Dessa barriärer 
utgörs av att företag vänder sig internt istället för att lyfta blicken och se till externa faktorer, 
att den egna kunskapen skyddas istället för att processen öppnas upp samt att relations-
byggande är tidskrävande och dessutom kräver engagemang (Lindegaard, 2010). Lindegaard 
(2011) menar att open innovation går hand i hand med sociala nätverk eftersom samverkan 
och delaktighet är två faktorer som finns i båda begreppen. Han anser att sociala nätverk är en 
perfekt kanal för att främja open innovation. Detta eftersom att de erbjuder möjligheter att a) 
ta del av relevant information, b) göra en omvärldsbevakning som kan öka förståelsen för det 
egna företaget samt c) samarbeta med andra och dela tankar och idéer (Lindegaard, 2011, 
www.15inno.com). Detta i sin tur kan leda till skapandet av många kontakter eftersom sociala 
nätverk öppnar upp möjligheten att på ett smidigt sätt nätverka med många människor. 
Genom att öppna upp sin process bjuds andra aktörer in och samproduktion ökar, vilket i 
nästa steg resulterar i att samproduktion skapar nya konstellationer och kontakter (Normann, 
2001). Samproduktion främjar även starka band, något som värderas högt inom nätverkande 
enligt denna studies framtidsspaning. 

Kontentan av true open innovation är att även nätverkande i framtiden bör tillgodose det 
behov av öppenhet som framtidsspaningen visar att företag måste tillgodose. Många företag 
idag slarvar med begreppet open innovation och därför blir det viktigt att på nytt visa vikten 
av att ha en genuint öppen process. Forskningsgruppen anser att det blir nödvändigt för 
idébärare att öppna upp sin process och ta in andras åsikter och tankar för att öka möjligheten 
att nå innovation. 
 

4.3 Starka band 

Baserat på de intervjuer som genomfördes med Magnus Axelid (personlig kommunikation, 15 
november 2012) samt Jörgen Eriksson (personlig kommunikation, 23 november 2012) 
framkom det att de relationer som de uppmuntrar och värderar högst är de livslånga. Under 
intervjuerna framkom även att anledningen till att de premierar livslånga relationer är att det, 
enligt deras uppfattning, finns mer att vinna på att vårda och utveckla relationer. Framförallt 
framhävdes det faktum att människor vill känna sig sedda och att andra människor intresserar 
sig för just dem. Detta innebär att det inte är en hållbar strategi att enbart försöka sälja en 
produkt/tjänst till sina kontakter/kunder. Livslånga relationer kan likställas med det som i 
tidigare studier benämnts som starka band (Granovetter, 1973). För att kunna utveckla starka 
band krävs frekventa träffar enligt Magnus Axelid (personlig kommunikation, 15 november 
2012), vilket är helt i enlighet med det Granovetter (1973) säger om starka band. Under 
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intervjun med Magnus Axelid (personlig kommunikation, 15 november 2012) omnämndes 
även vikten av att vara pålitlig, vilket stärks av Jacks (2005) redogörelse för att starka 
relationer växer fram ur tillit, kunskap och erfarenhet. Även i fråga om tillit är det viktigt att 
två personer i en relation träffas med jämna mellanrum, eftersom att tilliten annars kan sina 
(Hirschman, 1984). Ytterligare en faktor som omnämndes under intervjun med Magnus 
Axelid (personlig kommunikation, 15 november 2012) var vikten av att lyssna. Enligt honom 
uppfattas ofta personer som är goda lyssnare som mycket trevliga. Jacquemot (2007) 
framhäver framförallt förmågan att lyssna som en viktig beståndsdel i kommunikation.  

I teorin till denna studie framställs att begreppen starka band och svaga band är uppbyggda 
på olika sätt (Jack, 2005) (Granovetter, 1973). Granovetter (1973) lyfter fram att svaga band 
lämpar sig till att få information från olika grupper genom kontakter av svaga band. Jack 
(2005) framhäver å andra sidan att starka band lämpar sig till att få tag på information men 
även för att få stöd. Som Elfring och Hulsink (2007) redogör för i sin studie så tycks de olika 
styrkorna på banden fylla olika funktioner och vara mer eller mindre aktuella beroende på var 
i processen idébäraren befinner sig. Detta tyder alltså på, trots att några av deltagarna i denna 
studie främst lyfter fram starka band, att det finns fördelar med båda typerna av relationsband 
och att båda behövs. Genom starka band kan idébärarna få stöd och hjälp med potentiella 
kunder samtidigt som de svaga banden i sin tur kan bidra med en ökad divergens, vilket är 
viktigt för innovationshöjden (Bessant & Tidd, 2007) (Hamrefors, 2009). Alltså kompletterar 
starka och svaga band varandra.  

Omvärldsanalysen till denna studie samt tidigare forskning (Jack, 2005) visar att starka 
band är det som främst skapar affärsmöjligheter i det långa loppet. Kontentan av detta är att 
det för idébärare blir relevant att nätverkandet resulterar i starka relationer som genomsyras av 
tillit mellan parterna. Inom områden som true open innovation och lärande nätverk utgör tillit 
en avgörande faktor gällande kunskapsspridning. Som tidigare nämnts ger närvaron av tillit 
möjlighet för idébärare, i ett nätverk, att dela med sig av sina tankar (Bergh et al., 2011) och 
det hjälper till att skapa ett inbjudande och utvecklingsfrämjande klimat. Då tillit även utgör 
en viktig beståndsdel i starka band kommer den fortsatta studien att fokusera på starka band i 
stället för på svaga band. 
 

4.4 Specifik attraktion/intressebaserat  

Under workshopen på Västerås Science Park lyftes det fram att sociala nätverk måste vara 
specifika/intressebaserade i framtiden. Dessutom visar framtida trender att användare av 
sociala nätverk mer och mer kommer att söka sig till nischade nätverk (Reuterswärd, 2010, 
www.trulytherese.se). Detta för att kunna skapa relationer med människor som har liknande 
intressen (Jamison, 2012, www.techcrunch.com). Även kundattraktion kommer att få en 
fortsatt stor plats framöver. Kundattraktion kan beskrivas som att det inte bara är företaget 
som väljer vem de skall anställa utan att det är lika mycket kandidaten som väljer vilken 
anställning denna vill ta (Märta Grimaldi, personlig kommunikation, 22 november 2012). 
Kundattraktion kan kopplas samman med specifik attraktion. Det finns även faktorer som 
pekar på att företag kommer att behöva skapa sina egna mediekanaler i framtiden (Armano, 
2012, www.futurelab.net). Om inte för att skapa ett forum för sina kunder så för att använda 
sina pengar, som ändå måste gå till sociala nätverk, mer effektivt.  

En aspekt som lyftes under workshopen på Västerås Science Park var vikten av att kunna 
prioritera. Deltagarna berörde det faktum att det idag är relativt vanligt att vara medlem på ett 
större antal sociala nätverk över internet, dock utan att egentligen vara aktiv. En av deltagarna 
reflekterade över att det inte är nödvändigt att vara medlem på alla olika sociala nätverk, utan 
att det blir viktigare att prioritera, för sin egen skull.  
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Under bland annat intervjun med Adecco framkom det att det inte bara är privatpersoner 
som måste prioritera, utan även inom arbetslivet. Under intervjun med Märta Grimaldi 
(personlig kommunikation, 22 november 2012) framkom vikten av att attrahera specifika 
målgrupper och på liknande sätt arbetar ICA med sitt lojalitetskoncept med relevanta 
erbjudanden för den specifika kunden (Jörgen Eriksson, personlig kommunikation, 23 
november 2012). ICA arbetar med att utveckla relationerna med sina kunder genom att ge 
dem det de behöver, det som är relevant. Sett till vad nätverkande är idag finns det intresse-
baserade forum, exempelvis inom IT-branschen där människor inom samma genre träffas och 
nätverkar. Omvärldsanalysen i denna studie pekar på att människor i framtiden, i ännu större 
utsträckning, kommer att söka sig till sådana forum. Det som är viktigt att tänka på är dock att 
inte tappa innovationsmöjligheterna. Att söka sig till likasinnade kan ibland hämma innova-
tion eftersom det finns risk att alla håller med varandra och därmed inte skapar möjlighet till 
synergi. Ta denna studie som ett exempel. Istället för att enbart söka sig till andra aktörer som 
nätverkar valde forskningsgruppen att se till aktörer som har liknande processer men på andra 
områden, detta för att skapa möjlighet att öka innovationshöjden i arbetet (Hamrefors, 2009). 
Allt detta indikerar att det därför är viktigt att specifik attraktion endast är en del i ett större 
sammanhang.  

Framtidsspaningen visar att trender pekar på att människor söker sig till intressebaserade 
nätverk. Specifik attraktion, likt riktad annonsering, handlar om att undkomma det 
informationsöverflöd som många människor upplever idag. Kontentan av detta är att nät-
verkande framöver i större utsträckning måste tillgodose den enskilde individens intressen och 
specifika behov. För att motverka de negativa faktorerna av specifik attraktion bör mångfald 
vara en annan viktig del av nätverkande. 
 

4.5 Mångfald 

Mångfald är ett ord som redan idag är uppmärksammat i nätverkande. Ordet kom upp under 
flertalet tillfällen i workshopen på Västerås Science Park. Deltagarna diskuterade kring 
innovationer och menade att mångfald ökar möjligheten till innovativt tänkande. Även 
tvärsektionella möten är något som deltagarna i workshopen ansåg borde få en mer markant 
roll i framtiden. Att blanda människor med olika bakgrund och expertis ökar möjligheten till 
att lösa problem samt för att skapa innovation. Därför är det en viktig faktor att ha med i 
nätverkande även i framtiden. Mångfald kan dessutom finnas i olika former, bland annat 
bransch, yrkesroll, kön, ålder och etnicitet. Under en av intervjuerna i omvärldsanalysen 
nämndes att om det finns mångfald i en grupp blir även gruppens dynamik starkare (Magnus 
Axelid, personlig kommunikation, 15 november 2012).  

Forskningsgruppen anser att mångfald är viktigt i nätverkande för att skapa divergent 
tänkande. Ju fler perspektiv kring en idé desto större möjlighet till innovation. Kontentan blir 
att mångfald i nätverkande ökar möjlighet till nytänkande och därmed även till innovation. 
När mångfald blir en mer framträdande faktor inom nätverkande blir det även viktigt att tänka 
på att olika människor har olika preferenser på vad som är ett bra möte. 
 

4.6 Möte  

Denna rubrik blev relevant efter framtidsspaningen. Under framtidsspaningen framkom det att 
tiden för sociala nätverk samt virtuella mötesplatser ännu inte är förbi och att detta är något 
som kommer att utvecklas de nästkommande åren. Som Reuterswärd (2010) och Jamison 
(2012) redogör kommer dock de sociala nätverken bli allt mer nischade och det är främst 
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människans behov att knyta kontakter som motiverar det fortsatta användandet av sociala 
nätverk. Även under workshopen på Västerås Science Park framkom en önskan och 
framtidssyn om att virtuella möten i framtiden kommer vara mer intressebaserade eftersom vi 
i dagsläget får information i överflöd. Magnus Axelid (personlig kommunikation, 15 
november 2012) resonerade på samma sätt. Enligt honom är många människors beteende 
förändrat. De senaste åren har det gjorts allt fler efterforskningar om personer som skall 
närvara på samma möte som en själv, innan själva mötet (Magnus Axelid, VD på Mötesplats 
Relation, personlig kommunikation, 15 november 2012). Han tror att nätverkande i sig 
kommer att vara uppdelat i olika delar: utökad efterforskning av personer och fler fysiska 
möten. Trots att mycket av framtidsspaningen framhävde trender relaterade till virtuella 
nätverk, berördes vikten av fysiska möten under både workshopen på Västerås Science Park 
och under intervjun med Magnus Axelid (personlig kommunikation, 15 november 2012). 
Under workshopen diskuterades det faktum att många möten hålls i onödan men att de trots 
allt är under möten som nya idéer kommer fram.  

Kommunikation är en relevant del i mötet mellan människor. Nilsson (2005) menar att det 
är viktigt att särskilja på kommunikation mellan två människor och fler människor. 
Oberoende av hur människor vill mötas bör nätverket främja god kommunikation och då är 
det viktigt att tänka på hur mötet kommer att se ut, hur många deltagare det blir samt vad 
syftet med mötet är. Det är även viktigt att tänka på vilken miljö mötet kommer att ske i. 
Jacquemot (2007) förklarar att en viktig del av kommunikation är förmågan att lyssna på 
andra. Även Magnus Axelid (personlig kommunikation, 15 november 2012) menar att 
lyssnandet i mötet är väsentligt och hävdar att det är en av grundstenarna vid skapandet av 
relationer. 

Forskningsgruppen anser att faktorn möte har funnits med sedan begreppet nätverkande 
myntades eftersom all mänsklig interaktion är en form av möte. Med detta sagt anser de att 
möte bör vara en fortsatt viktig faktor framöver eftersom trender indikerar att människor även 
i framtiden kommer att mötas på olika sätt (Stakston, 2009, www.jmw.se) (Owyang, 2009, 
www.web-strategist.com). En spännande tanke är dock vad nätverkande skulle kunna vara om 
det inte bestod av faktorn möte. Detta skulle kunna vara ett uppslag för framtida forskning. 

Magnus Axelid (personlig kommunikation, 15 november 2012) lyfte under intervjun fram 
att när de på Mötesplats Relation började anordna event för företagare i Uppsala var eventen 
uppdelade i två delar, mässa och mingel. Det var dock under själva minglet som deltagarna 
knöt nya kontakter och det var där nya affärsrelationer uppstod. Det betonades även att det är 
viktigt att minglet knyts till ett trevligt sammanhang. Mötesplats Relation arbetar därför 
utifrån fyra delar: inspiration, kunskap, kontakter och nöje.   
 

4.7 Miljö 

I intervjun med Magnus Axelid (personlig kommunikation, 15 november 2012) omnämndes 
att miljö är en viktig faktor vid nätverkande och byggande av relationer. Med miljö i detta 
sammanhang menas den omgivning eller kontext som relationer byggs upp i samt den 
omgivning som kommunikationen förs i. Magnus Axelid (personlig kommunikation, 15 
november 2012) berättade hur viktigt det är för dem att skapa en bra stämning under deras 
event. De lägger mycket fokus på att medlemmarna skall få en tilltalande upplevelse. Som 
omnämnts tidigare arbetar Mötesplats Relations utifrån fyra ord: inspiration, kunskap, 
kontakter och nöje. Av denna anledning är god mat och bra underhållning ett stående inslag 
på eventen. Magnus Axelid (personlig kommunikation, 15 november 2012) poängterar att 
människor är öppna för att träffa nya människor när dessa faktorer är tillgodosedda. Detta är 
helt i samklang med Argyle & Trowers (1984) redogörelse för att rumsliga betingelser 
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påverkar kommunikationen med andra och därmed hur människor uppfattar dem. Det kan 
påverka hur människor upplever andra och därmed hur de beter sig gentemot dem. Därför kan 
det vara viktigt att även inom framtidens nätverkande försöka skapa miljöer som underlättar 
kommunikationen för de som vill knyta kontakter. Det blir relevant att göra medvetna val 
kring miljön där nätverkandet äger rum. 

I omvärldsanalysen till denna studie (Magnus Axelid, personlig kommunikation, 15 
november 2012) samt i tidigare forskning (Argyle & Towers, 1984) framkommer det att miljö 
är en viktig faktor gällande nätverkande. Miljö påverkar vår uppfattning om samt vårt 
beteende gentemot andra människor. Därför anser forskningsgruppen att det även inom 
nätverkande framöver är nödvändigt att försöka skapa miljöer som underlättar för kom-
munikationen för idébärare som vill knyta kontakter.  
 

4.8 Gamification 

Framtidsspaningen visade att ett begrepp som kommer att bli allt mer relevant är 
gamification. “Gamification är processen att använda spelmekanismer och speltänkande i 
branscher som vanligtvis inte förknippas med spel, för att få användare att lösa problem.” 
[egen översättning] (Gsummit, 2011, www.gsummit.com). Det kan vara alltifrån att lösa 
vardagsproblem, att på ett engagerande sätt involvera kunder i att förbättra företag till att 
uppmuntra anställda till en högre prestation (Gopaladesikan, 2012, weplay.co). Gamification 
bygger på människans tävlingsinstinkt genom att belöna beteende och måluppfyllelse på olika 
sätt, bl.a. genom poäng, rabatter, gåvor och retweets2 (Anderson & Rainie, 2012). Enligt 
Anderson och Rainie (2012) estimerar Gartner3 att 50 % av alla företagsinnovationer kommer 
vara inspirerade av spel år 2015. Anderson och Rainie (2012) resonerar samtidigt kring det 
faktum att gamification inte enbart kommer att vara aktuellt inom marknadsföring och 
samhällsbyggande, utan att det även kommer att påverka problemlösning och utbildning. 
Chang (2012) tillägger att gamification kommer att vara aktuellt inom sektorer som lokal 
detaljhandel och inom ekonomisk service. Enligt Chang (2012) går gamification hand i hand 
med sociala aktiviteter på internet. Genom att erbjuda användare att logga in på ett socialt 
konto går det även att öka mängden tid som en användare spenderar på en webbsida. Den 
ökade användning av gamification samt dess användbarhet inom ett större antal branscher 
tyder på att det kommer att bli relevant även inom nätverkande. Gamification kan därmed öka 
engagemanget även inom nätverkande. Genom att skapa ett forum där spelfunktioner blir en 
del i lärande och i kunskapsutbyte kan det finnas möjlighet att höja nätverkande till olika 
nivåer.  

Tekniken kommer att fortsätta utvecklas och, i och med det, ta större plats. Christoffer 
Martone (personlig kommunikation, 18 november 2012) anser att det är på både gott och ont. 
Mycket förenklas genom tekniken men samtidigt uppstår en sårbarhet. Då systemen på exem-
pelvis sjukhus är baserade på datorer blir konsekvenserna stora om tekniken inte fungerar. 

Framtidstrender visar att gamification är ett begrepp som blir alltmer betydelsefullt även 
för företag utanför spelindustrin (Gartner, 2012) samt att det i större utsträckning kommer att 
kunna användas till mer är bara marknadsföring (Anderson & Rainie, 2012). Forsknings-
gruppen anser att faktorn gamifications möjlighet att skapa engagemang, intresse samt öka 
effektiviteten hos dess användare är en intressant aspekt att ha med inom nätverkande. Dess 
framfart inom innovativa företag världen runt leder till att forskningsgruppen anser att det 
kommer att bli en viktig faktor att ha med i nätverkande i framtiden. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Återpublicering av någon annans twittermeddelande. 
3	  Ett företag inom vägledning och forskning inom informations teknologi (Gartner, 2012, www.gartner.com).	  
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5. Formande av koncept 
 
I denna del redogörs resultat och analys av formandet av koncept, som utfördes efter 
omvärldsanalysen. Som nämnts tidigare kommer resultatet av denna övning inte att tas med i 
den fortsatta studien. Forskningsgruppen har ändå valt att redovisa momentet för att ge en 
komplett bild av processen.  

I den valda övningen användes de åtta faktorer som finns redogjorda ovan. Som beskrivits 
i metoddelen utgjorde varje faktor en rubrik och under varje rubrik genererades egenskaper 
med hjälp av association. Exempel på en rubrik som användes var möte och egenskaper som 
genererades utifrån den rubriken var bland annat: formellt, blind date, uppgiftsbaserat och 
tvärgrupper.  
 
Denna del avser att besvara forskningsfrågan: 

• Vilken påverkan har de identifierade faktorerna på nätverkande? 
 
Tanken med att forma koncept i denna studie var att försöka finna nya tillvägagångssätt att 
nätverka på, utifrån de åtta faktorerna. Övningen som användes var inspirerad av övningen 
”Egenskapspussel” (s. 114) från ”Idéagenten” (Michanek & Breiler, 2012), och den gav 
forskningsgruppen möjlighet att gå utanför sina gränser och fritt försöka finna nya möjligheter 
för nätverkande. Övningens upplägg var även anpassat för att generera så många olika idéer 
som möjligt.  

Övningen resulterade i idéer som innehöll de flesta av faktorerna. En i idéerna åter-
kommande tanke var att kombinera fysiska möten med virtuella för att tillgodose de behov 
som upptäcktes i omvärldsanalysen, bland annat i samband med Augmented reality. Genom 
att kombinera virtuella möten med fysiska ges möjlighet att få ett personligt möte samt att 
kommunicera och sprida kunskap på ett effektivt sätt. I omvärldsanalysen framkom att 
tekniken får en allt större roll, detta framförallt enligt framtidsspaningen samt intervjuerna 
med Jörgen Eriksson (personlig kommunikation, 23 november 2012) och Christoffer Martone 
(personlig kommunikation, 18 november 2012). Jörgen Eriksson (personlig kommunikation, 
18 november 2012) lyfter att de på ICA har en del att lära av e-handeln eftersom kunden har 
fler krav på att det skall gå allt snabbare.  

Ett exempel på en idé som utvecklades under övningen bygger på ett kombinerat virtuellt 
och fysiskt kontor. Det virtuella kontoret skall vara lättillgängligt och användarvänligt. Som 
komplement skall det finnas möjlighet att träffas på riktigt. Det fysiska kontoret skall vara 
uppbyggt med fokus på att skapa kontakter samt främja kommunikation och starka band. 
Syftet med idén är att skapa möjlighet att interagera med andra och samtidigt utöka det 
personliga kontaktnätet på ett enkelt sätt som passar alla. Trots att framtidstrender pekar på att 
det kommer att utvecklas mer och mer nischade nätverk är dessa kontor öppna för alla, då 
mångfald främjar innovation. Tanken är även att true open innovation främjas i nätverket. Att 
hjälpa andra samt att få hjälp med sina idéer eller företag är genomgående både i den virtuella 
och i den fysiska världen. 

Efter att koncepten formats kunde forskningsgruppen konstatera att en innovationsprocess 
kring framtidens nätverkande är en mycket längre process än tio veckor. Att generera idéer 
samt utveckla koncept är steg i innovationsprocessen som visade sig behöva tid. Att skynda 
på processen kan i slutändan resultera i idéer som inte är tillräckligt genomarbetade. 
Forskningsgruppen ansåg att det inte fanns tid att vidareutveckla koncepten och därmed 
slutföra genereringsstadiet. De valde att gå tillbaka till omvärldsanalysen, för att skapa en 
bredare grund. Därför flyttades fokus tillbaka till de åtta faktorerna från omvärldsanalysen för 
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att utveckla dessa och försöka skapa en bild över vilken påverkan de kommer att ha på 
nätverkande i framtiden. Detta blir alltså ett steg tillbaka till omvärldsanalysen. En följd av att 
studiens fokus flyttades är att det inte längre finns någon möjlighet för forskningsgruppen att, 
genom detta moment, besvara forskningsfrågan ”Vilken påverkan har de identifierade 
faktorerna på nätverkande?”. 

Innan idégenereringsfasens början var syftet med den kommande kreativa övningen med 
Team Nyföretagande att deltagarna skulle få ha åsikter om, samt hjälpa till att utveckla, de 
koncept som formats. Då fokus flyttades från att ta fram konkreta koncept tillbaka till de åtta 
faktorer som identifierats förändrades även syftet med övningen. Team Nyföretagandes 
uppgift blev istället att, utifrån de åtta faktorerna, fundera kring hur de skulle vilja nätverka i 
framtiden. Tanken med det var att få feedback angående faktorernas påverkan på nätverkande 
men samtidigt att väcka tankar kring möjligheter kring nätverkande i framtiden. 
 
 

6. Faktorernas påverkan på nätverkande 
 
I denna del kommer den kreativa övningen med Team Nyföretagande att sammanfattas samt 
analyseras i förhållande till studiens tidigare delar för att ge en djupare insikt i hur de åtta 
faktorerna kan komma att påverka framtidens nätverkande. Som nämnts tidigare utgör detta 
moment ett steg tillbaka i processen, där vi återigen riktar fokus på omvärldsanalysen. 
Övningen hölls på Företagar-centrum i Sala och Team Nyföretagande består av sexton aktörer 
som arbetar för att öka nyföretagande och entreprenörsandan i Västmanland. Av dessa sexton 
aktörer deltog sju i övningen.  
 
Denna del avser att besvara forskningsfrågan: 

• Vilken påverkan har de identifierade faktorerna på nätverkande? 
 
Som framgår av metoddelen fick deltagarna genomföra en kreativ övning där de först fick 
generera idéer genom att fundera kring vilken påverkan faktorerna har på nätverkande utifrån 
frågeställningen “Hur vill du nätverka i framtiden?” (se tabell 1). Efter idégenereringen 
samlades deltagarna för att diskutera de tankar som uppkommit under övningen. Syftet med 
denna övning var att få andras syn på hur de åtta identifierade faktorerna skulle kunna påverka 
nätverkande samt hur nätverkande kommer att se ut i framtiden. Sammanställningen av post-
itlapparna visade deltagarnas syn på hur dessa faktorer kan komma att påverka nätverkande. 
Dock visade de inte på några konkreta idéer om hur framtidens nätverkande skulle kunna te 
sig, utan gestaltade tankar och reflektioner som deltagarna fått under övningen. Kring de 
tankar och reflektioner som väcktes under övningen fördes ett resonemang som berörde 
faktorerna samt vad deltagarna vill se i framtidens nätverkande. Nedan redogörs för dessa 
tankar och reflektioner. 
 
 

Åtta	  faktorer	   Varför? Hur?	  

Riktad	  annonsering	   För	  att	  människor	  idag	  har	  
ett	  behov	  av	  att	  känna	  sig	  
unika.	  	  
För	  att	  undkomma	  
informationsöverflöd.	  

Genom	  att	  använda	  
tekniken	  från	  riktad	  
annonsering	  för	  att	  ge	  
idébärare	  i	  ett	  nätverk	  
relevant	  kunskap.	  



	  

	  
	  

32	  

True	  open	  
innovation/	  
Transparens	  

För	  att	  det	  leder	  till	  fler	  
innovationer	  och	  
samproduktion.	  

Genom	  att	  skapa	  ett	  
nätverkande	  som	  är	  
präglat	  av	  öppenhet	  och	  
transparens	  

Starka	  band	   För	  att	  det	  resulterar	  i	  
bättre	  affärsmässiga	  
kontakter	  i	  det	  långa	  
loppet.	  

Genom	  att	  skapa	  
förutsättningar	  för	  tillit	  
och	  säkerhet.	  

Specifik	  attraktion/	  
intressebaserat	  

För	  att	  trender	  pekar	  på	  att	  
människor	  mer	  och	  mer	  
söker	  sig	  till	  
intressebaserade	  nätverk.	  

Genom	  att	  tillgodose	  
behovet	  av	  kunskap	  
kopplat	  till	  specifika	  
intressen.	  

Mångfald	   För	  att	  det	  skapar	  
förutsättning	  för	  divergent	  
tänkande.	  

Genom	  att	  skapa	  ett	  
öppet	  klimat	  där	  olikheter	  
premieras.	  

Möte	   För	  att	  all	  kontakt	  
människor	  emellan	  är	  en	  
form	  av	  möte.	  

Genom	  att	  exempelvis	  
kombinera	  fysiska	  och	  
virtuella	  möten.	  	  

Miljö	   För	  att	  miljön	  påverkar	  
människors	  beteende	  
gentemot	  varandra.	  

Genom	  kreativa	  och	  
tilltalande	  miljöer	  skapa	  
förutsättningar	  för	  tillit	  
och	  säkerhet.	  

Gamification	   För	  att	  skapa	  mer	  
engagemang	  och	  intresse	  
samt	  öka	  effektiviteten	  hos	  
idébärare	  i	  ett	  nätverk.	  

Genom	  att	  införa	  
spelmekanismer	  i	  
nätverkande.	  

 
 

Tabell	  1.	  Forskningsgruppens	  sammanfattning	  av	  åtta	  faktorer	  kring	  framtidens	  nätverkande.	  
 

6.1 Fysiskt kontra virtuellt möte i nätverkande 

En av faktorerna som var mycket framträdande under diskussionen var möten, och framförallt 
fysiska möten. Samtalet cirkulerade under flera tillfällen kring detta och de flesta av 
deltagarna var överens om att det är viktigt med fysiska möten, dock fanns det delade 
meningar kring huruvida det finns för lite eller för mycket av dem. Några av deltagarna 
betonade att fysiska möten är något som inte kan undvaras och som människor i framtiden 
måste bli allt bättre på att hantera. Samtidigt fanns det ett par av deltagarna som nämnde det 
faktum att arbetsdagarna är fulla av möten och att det snarare finns ett problem med att hinna 
närvara på alla möten och även att en del av dem inte resulterar i något väsentligt. Fysiska 
möten kan leda till stress eftersom det innebär att de involverade behöver ta sig till fysiska 
platser, vilket i sin tur leder till att de som har många sådana möten förlorar tid rent 
logistikmässigt. Några lyfte fram en önskan om att detta skall effektiviseras. I sammanhanget 
nämndes begreppet gamification. En av deltagarna tyckte att tanken att involvera spel-
funktioner i nätverkande var spännande och såg en koppling till att försöka effektivisera 
nätverksträffar. Några av de andra deltagarna, som var nya inför begreppet, menade att 
inställningen till gamification kan var en generationsfråga. Begreppet och dess funktioner 
kanske är mer naturligt för yngre, jämfört med äldre, generationer eftersom tekniken tagit en 
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större plats i de yngres uppväxt. De ansåg dock, med tanke på teknikens snabba utveckling, 
att det inte är otroligt att gamification kommer att bli ett mer naturligt inslag i framtidens 
nätverkande. Faktorn gamification öppnade även upp för nya tankar om framtidens nät-
verkande. I och med att begreppet upplevs som annorlunda och att det var nytt för deltagarna 
väcktes även tankar om att det finns ytterligare möjligheter att utveckla nätverkande samt hur 
svårt det är att förutspå vad som kommer att ske framöver. 

Några av deltagarna nämnde att de idag använder sig av nätbaserade hjälpmedel för 
idébärare men att idébärarna i många fall vill träffas fysiskt i slutändan. Detta resonemang 
överensstämmer med det som berördes under intervjun med Magnus Axelid (personlig 
kommunikation, 15 november 2012) och workshopen på Västerås Science Park (personlig 
kommunikation, 22 november 2012), det vill säga vikten av att behålla de fysiska mötena. 
Trots att trender pekar på att de sociala nätverken på internet kommer att utvecklas och 
fortsätta att ha en dominant roll i människors liv, tycks deltagarna i denna studie vilja behålla 
och även ha mer fysiska möten. Det bör dock tilläggas att fler av deltagarna diskuterade 
huruvida en kombination av virtuella och fysiska möten vore att föredra. Denna tanke hade 
även Magnus Axelid (personlig kommunikation, 15 november 2012) samt Jörgen Eriksson 
(personlig kommunikation, 23 november 2012). Fördelen med att nätverka både virtuellt och 
fysiskt är att nätverket kan passa fler. Som berördes under workshopen på Västerås Science 
Park är människor i dag allt mer vana vid att kunna få hjälp snabbt och enkelt. Människor är 
dessutom allt mer rörliga och vill kunna närvara utan att faktiskt finnas på plats. Att sociala 
nätverk på internet än så länge tycks ha en trygg framtid och att många deltagare vill fortsätta 
att träffas fysiskt tyder på att det finns god grund i att kombinera dessa två delar. 

Under diskussionen kring fysiska möten framhävdes även vikten av att mötas personligt. 
En av deltagarna menade att all kommunikation som sker via telefon och e-post tar bort det 
personliga i ett möte. Det går inte att se kroppsspråk eller höra tonfall. Det går inte heller att 
uppleva personkemi på samma sätt som i ett fysiskt möte. Deltagaren betonade att dessa 
faktorer är viktiga i nätverkande. En av deltagarna menade även att det inte är alla människor 
som är bekväma med att dela med sig av sig själva över internet. Det kan skapa en känsla av 
otrygghet. Innebär det att personligt möte är beroende av fysiskt möte? Går det att mötas 
personligt över internet? Vad skulle behövas för att få med faktorer som kroppsspråk och 
personkemi i ett nätbaserat möte? Detta kan vara frågor som måste besvaras för att kunna 
arbeta fram nya metoder för nätverkande i framtiden. Om kopplingen ändå görs mellan 
personligt och fysiskt möte är det några faktorer som måste tas med i beräkningen. Som 
Nilsson (2005) skriver är det svårt att vara personlig i alltför stora grupper, eftersom att ju fler 
deltagare det är desto mindre tid blir det över till den enskilda individen. Därför bör 
kommunikation inom nätverkande, där personlighet är en viktig del, inte ske i alltför stora 
grupper. För att kommunikationen skall fungera bra krävs det även att parterna kan lyssna på 
varandra.  
 

6.2 Vikten av att prioritera 

Likt det som diskuterades under workshopen med företagare på Västerås Science Park 
framkom under den kreativa övningen med Team Nyföretagande vikten av att bli bättre på att 
prioritera. Diskussionen under den kreativa övningen kretsade kring att det blir allt mer 
nödvändigt att göra ett aktivt val angående vilka möten som är viktiga att medverka på samt 
vilka sociala nätverk som är relevanta för den enskilde individen. Detta går även att koppla till 
skapandet av långvariga relationer. Relationer som är långvariga kräver ett större engagemang 
av de berörda parterna och det blir därför viktigt att göra vissa prioriteringar. Enligt Magnus 
Axelid (personlig kommunikation, 15 november 2012) kräver även starka band frekventa 
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träffar samt tillit. Under intervjun med Magnus Axelid (personlig kommunikation, 15 
november 2012) diskuterades det faktum att människor vill känna sig unika och inte enbart 
ses som ytterligare en i mängden. Det var en tanke som även berördes under den kreativa 
övningen med Team Nyföretagande. I intervjun med Jörgen Eriksson (personlig kommunika-
tion, 23 november 2012) berättade han att ICAs lojalitetskoncept bland annat arbetades fram 
för att många kunder hörde av sig och ville ha relevanta erbjudanden istället för generella, de 
ville få den information som de har användning av. Genom att använda riktad annonsering 
kan ICA ge sina kunder det som är relevant och samtidigt få dem att känna sig unika. På 
samma sätt behöver idébärare i ett nätverk få känna att de är unika och att de kan få den 
information som är viktig för dem. I intervju med Märta Grimaldi (personlig kommunikation, 
22 november 2012) lyftes faktorn specifik attraktion upp som en del i att kunden/målgruppen 
allt mer hamnar i fokus. Inom rekrytering blir det allt viktigare att attrahera en specifik 
målgrupp till en viss tjänst och då är det viktigt att arbetserbjudandet är tilltalande för just den 
specifika målgruppen. Som nämnts tidigare pekar framtidstrender på att människor mer och 
mer söker sig till intressebaserade nätverk. Samtidigt utvecklar företag sina egna medie-
kanaler istället för att vara aktiva i de redan befintliga, antagligen för att komma ifrån det 
informationsöverflöd som finns idag. Framtidens nätverkande kommer att behöva tillgodose 
idébärarnas behov av att få den information som är relevant för den specifika individen, 
exempelvis genom teknik så som riktad annonsering eller genom nätverkande som vänder sig 
till en viss målgrupp med ett visst intresse. Som tidigare nämnts finns det dock problem med 
att göra nätverkande för nischat och därför är mångfald en faktor som kan skapa balans. 
 

6.3 Samproduktion i nätverkande 

Mångfald var en av de första faktorerna som diskuterades under övningen med Team 
Nyföretagande och en av deltagarna menade att tvärgrupper är viktiga i nätverkande eftersom 
de breddar perspektivet så att det går att se på ett ämne från olika vinklar. De framhävde även 
betydelsen av att blanda personer med olika typer av kompetenser. Ordet mångfald 
gestaltades redan under omvärldsanalysen då deltagarna i workshopen på Västerås Science 
Park lyfte upp vikten av att ha mångfald av personer i gruppen, eftersom detta leder till mer 
divergent tänkande och ökad innovationskraft. För idébärare och förmedlare blir det därför 
relevant att i framtiden i större utsträckning röra sig i nätverk/kretsar där mångfald finns, 
samtidigt som förmedlare kan försöka skapa denna typ av forum. Deltagaren i övningen med 
Team Nyföretagande lyfte även begreppet samverkan som viktigt inom nätverkande. I 
omvärldsanalysen framkom vikten av att arbeta med true open innovation, vilket också är en 
form av samproduktion. Skall det vara möjligt att arbeta med samproduktion, vilket del-
tagarna antydde var viktigt, krävs det att idébärare vågar låta andra ta del av sina idéer. Detta 
är ett personligt ställningstagande som kräver en positiv inställning till transparens. En del 
människor är rädda för att dela med sig av sina idéer, på grund av risken att få dem stulna. 
Detta är ett förhållningssätt som går helt emot true open innovation och vikten av att öppna 
upp processen för att få input från andra. Som förmedlare går det att aktivt försöka skapa en 
öppenhet mellan idébärare. Det är viktigt att idébärarna förstår vikten av att lämna tryggheten 
för att skapa möjlighet för innovation. Genom att uppmuntra idébärare till att dela med sig av 
sina tankar och genom att skapa en miljö där det går att ta hjälp av varandra på ett öppet och 
ärligt sätt kan förutom nya innovationer även nya kontakter eller konstellationer skapas.  
 

6.4 Miljö i nätverkande 
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Under diskussionen om miljö såg en av deltagarna framför sig hur det skulle kunna byggas 
upp häftiga fysiska miljöer som speglar företagets kärna. Som redogjorts tidigare spelar 
miljön roll när det kommer till att bygga relationer (Argyle & Trower, 1984). Magnus Axelid 
(personlig kommunikation, 15 november 2012) berättade hur de arbetar med att skapa en 
trevlig stämning för att gynna skapande av nya kontakter på deras event. Tanken att bygga 
upp häftiga miljöer som speglar företag har god grund i omvärldsanalysen och är en intressant 
tanke som kan överföras till miljön för nätverkande. En annan deltagare lyfte fram vikten av 
att skapa en miljö som är trygg och bekväm samt där det går att dela med sig av sina unika 
tankar, vilket framförallt är en viktig beståndsdel i true open innovation och kommunikation. 
Ytterligare en deltagare föreslog att miljön skulle kunna vara kopplad till temat för det som 
skall beröras under själva mötet.  

I diskussionen om miljö, under den kreativa övningen med Team Nyföretagande, lyftes 
även informella sammankomster fram som en faktor i nätverkande och ett flertal deltagare var 
överens om att denna form av möte leder till starka band. I en avslappnad atmosfär där 
människor träffas och minglar läggs samtal kring arbete och arbetsrelaterad kunskap på en 
annan nivå än på ett formellt möte. Deltagarna ansåg att denna typ av sammankomster blir 
trevliga event där det går att träffa många nya människor att prata arbete med på ett lättsamt 
sätt. 
 

6.5 Deltagarnas avslutande reflektioner 

Mot slutet av diskussionen ställdes deltagarna inför frågan “Vad tar du med dig från den här 
övningen?”. En av deltagarna uttryckte att det finns utvecklingsmöjligheter inom nätverkande 
och menade att den kreativa övningen hade initierat tankar kring vad det kan betyda i 
framtiden. Återigen nämndes ämnet fysiska möten och deltagarna diskuterade kring vikten av 
att kunna bemöta människor på rätt sätt. En av deltagarna nämnde riktad annonsering och 
menade att det blir allt viktigare att nätverk är personligt riktade och att det är bra att få känna 
sig speciellt utvald. Eftersom önskan att vara unik verkar vara stor kan tekniken från riktad 
annonsering vara ett bra redskap för att få idébärare att känna att de är en viktig del i något 
större. Deltagaren menade dock att nätverk inte får bli för stora. Det är inte säkert att man vill 
ta kontakt med någon som har mer än 500 kontakter på ett socialt nätverk på internet eftersom 
det är en liten chans att vederbörande skulle ha tid över för en till.  

En av deltagarna nämnde återigen gamification och sa att för denna var detta en ny faktor 
inom nätverkande. Deltagaren tyckte att det var en spännande tanke att försöka väva in i ett 
affärsnätverk. Slutligen diskuterade deltagarna kring vikten av att vara väl förberedd inför ett 
möte, av hänsyn till de andra deltagarna. De ansåg även att det är viktigt att vara tydlig med 
mötets syfte samt vad mötet skall resultera i för att effektivisera sammanträdet. Detta är tankar 
som är viktiga vid alla kontaktskapande aktiviteter. Det är viktigt att idébärare reflekterar 
kring syftet med sitt eget nätverkande så att det kan effektiviseras och skapa en utkomst som 
är väsentlig för dem.  
 

6.6 Innovationsuppdraget 

Denna studie genomförs i samarbete med Västerås Science Park som själva beskriver 
företaget som “... en utvecklande miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, 
idéer, kunskap och kreativitet kan mötas och utvecklas” (Västerås Science Park, 2012, 
www.vasterassciencepark.se). Deras arbete kan bland annat leda till nya samarbeten eller att 
nya idéer uppkommer. Tanken att finna samarbete över gränserna överensstämmer med 
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Normanns (2001) tanke om samproduktion. I denna del, som utgör den avslutande analysen 
om framtidens nätverkande, redogörs för hur faktorerna förhåller sig till nätverkande i 
framtiden. Faktorerna i sig riktar sig till alla med avsikt att utveckla framtidens nätverkande 
eller som på något vis vill agera medvetet om framtiden.  

De som avser att arbeta med nätverkande i framtiden, som idébärare, som förmedlare eller 
på något annat vis, rekommenderas att fundera kring de faktorer som omnämnts i denna 
studie. Vilka faktorer som är i fokus kan variera beroende på om det gäller en idébärare som 
vill utveckla sitt nätverkande eller en förmedlare som vill hjälpa idébärare att träffas.  

Under arbetets gång väcktes ett antal olika tankar om både resultatet i sig samt om studiens 
upplägg. Dessa reflektioner finns redogjorda i den avslutande diskussionen som följer nedan.  
 
 

7. Diskussion 
 
Under arbetets gång har vi funderat kring de identifierade faktorernas nyhetsvärde. Flera av 
faktorerna existerar redan inom nätverkande, dock anser vi att dessa är elementära för 
nätverkande även i framtiden. I den förenklade modellen nedan (se figur 6) gör vi en 
gradering för vilket nyhetsvärde inom nätverkande som vi anser att faktorerna har utifrån 
omvärldsanalysen. Till vänster i modellen ligger de faktorer som enligt oss har en starkare 
anknytning till nätverkande så som det är känt idag. Dessa etablerade faktorer är accepterade 
inom nätverkande. Dock tror vi, som redogörs under kapitel 6, att de kommer att få en annan 
roll i framtiden. Till höger ligger de faktorer som vi anser är nya inom nätverkande och som 
vi tror kommer att få en allt större betydelse i framtiden. Det är svårt att avgöra skillnaden i 
nyhetsvärde på faktorerna i mitten och därför är denna modell ej linjär. Några av de mer 
etablerade faktorerna belystes extra under flera av studiens moment, exempelvis under den 
kreativa övningen med Team Nyföretagande. Detta visar att det finns stora förbättrings-
möjligheter och genom att kombinera de etablerade faktorerna med de nya finns det möjlighet 
att göra något nytt. 
 

 
 

	  

Figur	  6.	  Forskningsgruppens	  visualisering	  av	  faktorernas	  nyhetsvärde.	  

   
Som framgår av kapitel 4 och 6 är ingen av de åtta faktorerna kring nätverkande i framtiden 
ett solklart fall. Många av faktorerna har någon form av motpol. Några av faktorerna säger 
även emot varandra. Detta väckte en tanke hos oss om att balans är ett begrepp av relevans. 
Trender pekar på att sociala nätverk blir mer intressebaserade samtidigt som det inom 
innovationsforskning är allmänt känt att mångfald och olikhet kan leda till fler innovationer. 
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Detta är två trender som tydligt går emot varandra. Paradoxen skulle dock kunna förklaras 
med att framtidstrender inte nödvändigtvis präglas av innovation, utan att vissa av de som 
förutspår trender saknar ett tydligt innovationstänk. Vi tror att om framtidens nätverkande blir 
mer intressebaserat så är det viktigt att medlemmar i och de som jobbar inom nätverken 
uppmuntras/uppmuntrar till mångfald och oliktänkande. Det för att sätta true open innovation 
i fokus och på så vis möjliggöra för fler idébärare att utveckla företag och innovationer.  

Ytterligare en paradox som upptäcktes är att många av deltagarna från intervjuerna, 
workshopen och den kreativa övningen efterfrågade fysiska möten samtidigt som efterfrågan 
på effektivitet ökar och trender pekar mot att tekniken kommer att ta en allt större plats i 
framtiden. Hur går detta ihop? En möjlig förklaring är att möten tjänar olika syften. Om 
vikten ligger på att sprida specifik kunskap kommer virtuella möten att tjäna sitt syfte. Om det 
viktiga istället är att på bästa sätt bemöta en persons reaktioner eller att försöka stärka banden 
till vederbörande visar denna studie att fysiska möten är att föredra. Dock vill vi med denna 
studie skapa en tanke kring att det behov som idag tillgodoses med fysiska möten kan komma 
att tillgodoses, med framtidens teknik, även via virtuella möten. Konklusionen blir ändock i 
nuläget att kombinationen av fysiska och virtuella möten är att föredra och att valet beror på 
vad användaren själv vill ha ut av mötet.  

Ytterligare en förklaring till denna paradox kan vara att urvalet av deltagare till denna 
studie resulterade i en missvisning i huruvida fysiska möten skall ta en större plats i 
framtidens nätverkande eller inte. Tanken med workshopen på Västerås Science Park var att 
få idébärares syn på hur nätverkande kan se ut i framtiden, dock var det inte den tänkta 
målgruppen som deltog på frukostmötet. De som närvarade på frukostmötet var istället olika 
typer av företagare. Workshopen ändrade då inriktning och istället blev resultatet fem 
företagares tankar kring hur nätverkande fungerar idag och vad de efterfrågar i framtiden. 
Detta kan ha påverkat slutresultatet. Med tanke på hur pass genomgående viljan av att ha 
fysiska möten var i intervjuer, en workshop samt en kreativ övning i denna studie tycks det 
vara många som saknar genuina möten med andra människor. Det blir viktigt att ha denna 
paradox i åtanke i funderingar kring framtidens nätverkande, både som förmedlare och 
idébärare. Det gäller att göra ett aktivt val kring på vilket sätt och i vilket forum nätverkande 
bör ske. Det blir nödvändigt att fundera kring för- respektive nackdelar med de olika 
formerna. Sedan blir det, som vi nämnt ovan, upp till var och en att välja den form som passar 
mötet bäst.  
 

7.1 Återkoppling till innovationsuppdraget 

Den problematik som Västerås Science Park gav oss var att undersöka hur dokumentationen 
kan ske på ett smidigare sätt. Som redogjordes i inledningen valde vi att lyfta upp problemet 
till en annan abstraktionsnivå och det vi med hjälp av denna studie kan bidra med till Västerås 
Science Park är en nyanserad bild över vad som är viktigt att tänka på vad gäller nätverkande i 
framtiden. I denna studie redogörs för hur de åtta faktorerna identifierades samt vilken 
betydelse deltagarna till de olika momenten anser att faktorerna har. Detta ger en 
fingervisning om vad som kommer att bli viktigt att tänka på, både som idébärare och som 
förmedlare. När det gäller riktad annonsering anser vi att Västerås Science Park skall ta med 
sig vikten av att anpassa flödet av kunskap för den specifika individen. Detta är en faktor som 
vi tycker är viktig främst i början av arbetet med en idé, eller då idébäraren saknar förmågan 
att på egen hand finna relevant kunskap. Eftersom att det är viktigt att kunna dela kunskap för 
att nå en innovativ organisation (Bessant & Tidd, 2007) samtidigt som den är svår att sprida 
(Bessant & Tidd, 2007) (Whyte et al., 2008), blir det viktigt att fokusera på den kunskap som 
är relevant. Detta går hand i hand med tanken om specifik attraktion. Som redogjorts i kapitel 
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4 tyder trender på att människor i framtiden kommer att vilja vara med i allt mer specifika 
nätverk, det vill säga att de söker sig till nätverk utifrån sina specifika intressen. Tillsammans 
tyder trender kring specifik attraktion och riktad annonsering på att människor kommer att 
vilja ha allt mer specifika erbjudanden. I ett nätverkssammanhang betyder det att idébärare 
generellt söker specifik kunskap.  

Som redogjorts tidigare är det viktigt att nätverk och kunskap som är specifik balanseras 
med mångfald och öppenhet, där öppenhet utgör en av grundpelarna i true open innovation. 
Genom att skapa en miljö där öppenhet och transparens existerar mellan deltagarna ökas 
chanserna för innovation (Bessant & Tidd, 2007). Många företag använder idag begreppet 
open innovation på ett felaktigt sätt och det börjar förlora sin verkliga innebörd. Därför är 
begreppet true open innovation högst aktuellt eftersom det handlar om fullständig öppenhet. 
Företag behöver ta sig an utmaningen och gå in i detta helhjärtat. Trots att öppenhet är viktigt 
så är många försiktiga med att dela med sig av idéer då de är rädda för att någon annan skall 
stjäla dem. Vi tror att det är viktigt att arbeta med att skapa en känsla av trygghet och tillit 
mellan idébärare så att de vågar dela med sig av sina tankar och därmed öka möjligheterna för 
lyckade innovationer och framgångsrika företag. 

Detta leder oss in på faktorn starka band. Starka band växer fram under en längre tid 
genom tillit, kunskap och erfarenhet (Jack, 2005). Det är de starka banden som skapar företag 
(Jack, 2005) och eftersom Västerås Science Park arbetar med att hjälpa företag att etableras 
anser vi att de bör sträva efter att skapa starka band både mellan och till sina kunder, 
idébärare. Förutom i starka band diskuterades tillit även i samband med faktorn möte. Som 
nämnts tidigare kopplas tillit i denna studie främst till fysiska möten. Oavsett om Västerås 
Science Park väljer att använda sig av fysiska eller virtuella mötesplatser är det viktigt att 
tänka på att skapa en plats där tillit är möjligt samt där människor kan känna sig unika. Det 
viktiga är inte var mötet sker, fysiskt eller virtuellt, utan hur det sker och det är därför 
angeläget att tänka på hur kommunikationen sker. Det blir även viktigt att skapa ett öppet 
klimat där tillit är centralt (Lindegaard, 2010).  

Utöver ovanstående faktorer tror vi att det kommer att bli allt vanligare att involvera 
spelmekanismer i arbetslivet. Funktionerna av faktorn gamification motiverar människor till 
att ta sig an uppgifter eftersom att de blir roligare. Genom att exempelvis låta idébärare samla 
poäng för sina framsteg i uppstartsfasen och i sitt nätverkande kan Västerås Science Park öka 
intresset för att fler skall starta företag. På så vis ökas chanserna för fler framgångsrika företag 
i Västmanlands län. 

Allt detta kan förhoppningsvis inspirera Västerås Science Park till att se sitt problem ur ett 
nytt perspektiv, det vill säga att genom förbättrad dokumentation öka sammanförandet av 
idébärare. Förhoppningen är även att denna studie har öppnat upp för möjligheter att kunna ta 
problematiken ett steg längre samt ett incitament för att se hur nätverkande kan utvecklas 
bortom förbättrad dokumentation. Faktorerna kan därför inspirera till hur de skall arbeta för 
att sammanföra fler idébärare samt hur de kan underlätta för idébärare att träffas. 
 

7.2 Metoddiskussion 

Under studiens gång ställdes vi inför många tankar och funderingar kring vårt arbete om 
framtidens nätverkande. En fråga som varit aktuell under loppet av denna process är vad som 
hade hänt om vi hade gjort en idégenerering precis innan arbetet drog igång. När vi formade 
koncepten till denna studie hade vi samlat på oss förkunskap inom ett flertal relevanta 
områden, där två av områdena var nätverkande samt informationsspridning. Denna för-
kunskap präglade sedan de idéer som kom fram. Vad hade hänt om vi varit helt ofärgade? Det 
hade kunnat resultera i fler kreativa och kanske mer okonventionella idéer kring hur 
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nätverkande kan se ut i framtiden. Eller så hade idéerna påmint om hur nätverkande ser ut 
idag, eftersom vår referensram hade varit mer begränsad. Troligtvis hade resultatet påverkat 
både upplägget på omvärldsanalysen och dess innehåll. På så vis hade det varit svårt att hålla 
omvärldsanalysen öppen.  

En fråga vi också skulle kunna ställa oss är vad som hade hänt om vi hade genomfört 
idégenerering vid två tillfällen, en i början av processen och en efter omvärldsanalysen. Då 
hade vi kanske kunnat jämföra dessa två och sett skillnaden i hur förkunskap påverkar 
innovation. Detta hade varit en helt annan typ av studie, mer experimentell. I det fallet skulle 
två grupper av personer med liknande bakgrund använts. Den ena gruppen skulle ha genererat 
idéer utan att först fått göra en omvärldsanalys medan den andra gruppen först fått genomföra 
arbetet med omvärldsanalysen och sedan genererat idéer, precis som vi gjorde i denna studie. 
Vi kan inte med bestämdhet uttala oss om vad som skulle blivit annorlunda. Däremot kan vi 
med säkerhet konstatera att det hade blivit annorlunda. En tanke att ta med till framtida 
studier, med liknande upplägg, är att det är viktigt att fundera på vad studiens olika delar skall 
resultera i och motivera varför ett visst sätt är att föredra, samt att vara medveten om hur saker 
kan bli annorlunda beroende på vilket beslut som tas. Av ovanstående kan vi ändå konstatera 
att beslutet att inte göra en idégenerering innan omvärldsanalysen var ett klokt beslut som gav 
oss möjligheten att hålla en öppenhet inför vart processen skulle leda oss.  

Ytterligare en fråga som vi funderar över är vad som hade hänt om vi hade använt oss av 
ett annat tillvägagångssätt gällande framtidsspaningen. Exempelvis hade vi kunnat vända oss 
till fler personer med expertkunskap inom området. Det vi gjorde nu var att enbart ta hjälp vid 
själva uppstartsfasen av framtidsspaningen. Det hade även varit intressant att få feedback på 
de trender vi identifierade alternativt undersöka närmare hur arbetet med framtidsspaning sker 
professionellt. 

Som omnämnts tidigare valde vi att ha en bred öppning på denna studie. Trots detta så 
hade vi kunnat öppna upp processen ytterligare genom att undersöka fler områden. Att vi 
bestämde oss för att inte öppna upp processen mer beror på tidsaspekten. Vi var tvungna att 
avgränsa oss. Ett område som vi skulle ha kunnat undersöka var matchmaking, både online 
och i speeddatingformat. Det området hade kunnat ge ytterligare en bild av hur det fungerar 
vid sammanförandet av människor. Vi hade även kunnat kontakta fler aktörer som aktivt 
arbetar med nätverkande idag, för att få en mer nyanserad bild över de meningsskiljaktigheter 
som kan finnas angående hur nätverkande fungerar idag och hur tankarna inför framtiden ser 
ut. I omvärldsanalysen som gjordes framkom ett premierande av livslånga relationer, det som 
i teori benämns som starka band. Om vi hade sökt oss till andra aktörer hade vi troligtvis 
funnit de som förespråkat motsatsen. Det var dock ett medvetet val att inte vända oss till fler 
som redan arbetar med nätverkande. Istället valde vi att göra en omvärldsanalys av det slag 
som Hamrefors (2009) förespråkar; det vill säga att se hur andra branscher arbetar med 
liknande processer som den vi ville undersöka. På det sättet ville vi finna nya sätt att nätverka 
på, som inte är kopplat till hur det fungerar idag. 

Det uppkom även en del tankar kring vårt tillvägagångssätt. Den övningen som vi valde att 
använda oss av under formande av koncept visade sig vara passande för ändamålet, eftersom 
den resulterade i många varierande idéer. I genomförandet av övningen valde vi att slump-
mässigt ta fram de egenskaper som skulle paras ihop med varandra. Anledningen till att vi 
valde att göra på det sättet var att vi inte skulle styras av de tankar vi haft sedan tidigare. 
Istället ville vi få inspiration för att tänka i nya banor. Om vi istället själva valt de egenskaper 
vi ville arbeta vidare med hade en fördel varit att de mer relevanta egenskaperna hade 
använts. Dock finns möjligheten att vi valt bort egenskaper som av oss ansetts mindre 
relevanta men som i själva verket hade kunnat bidra till nytänkande. Det hade även kunnat 
resultera i att vi avgränsat oss för tidigt och enbart varit kreativa kring de idéer vi haft med oss 
sedan tidigare. Därmed hade vi gått miste om relevant inspiration. Det uppstod även en tanke 
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kring hur koncepten hade formats om vi istället låtit personer som arbetar med nätverkande 
idag fått genomföra övningen. Hade resultatet skilt sig avsevärt från det resultat vi fick? 
Anledningen till att vi valde att forma koncepten själva var att vi ansåg att den förkunskap, 
angående faktorerna, som vi hade var nödvändig för att övningens utkomst skulle vara 
relevant. Däremot hade utomstående kanske kunnat ge en helt annan bild eftersom de inte är 
påverkade av de tankar vi haft sedan tidigare.  

Vår reflektion angående den avslutande kreativa övningen med Team Nyföretagande är att 
övningen i sig möjligtvis inte var den bäst lämpade för deltagarna. Vi hade ingen förkunskap 
om deltagarnas vana av att använda kreativa övningar och den kunskapen hade kunnat 
påverka valet av övning. Den valde övningen, Idé propping (Michanek & Breiler, 2010, s. 
134.), var dessutom till en början tänkt att användas på ett par framtagna koncept. Övningen 
lämpar sig bra för denna typ av sammanhang då den fungerar bra för individuell och 
reflekterande idégenerering. Däremot är det viktigt att den planeras noggrant då de olika 
stationernas kvalitet har direkt inverkan på resultatet (Michanek & Breiler, 2010, s. 134.). När 
vi inte lyckades ta fram konkreta koncept användes istället den valde övningen i ett nytt 
sammanhang, det vill säga att deltagarna fick generera tankar kring hur de vill nätverka i 
framtiden utifrån de identifierade faktorerna. Här är det möjligt att vi skulle ha planerat mer 
inspirerande stationer och att detta kunde ha hjälpt deltagarna att se möjligheter bortom själva 
orden. Det är vår reflektion att kombinationen av varierad förkunskap kring att deltaga i 
kreativa övningar och en övning som inte var perfekt för ändamålet kan ha bidragit till att 
övningen inte resulterade i det vi hoppats på. Vår förhoppning var att övningen skulle 
resultera i konkreta förslag på hur de åtta faktorerna skulle kunna komma till användning. 
Däremot fick vi en mycket givande diskussion som bidrog till vår avslutande analys av de åtta 
faktorernas påverkan på nätverkande i framtiden. Så trots att övningen inte fick det resultat 
som vi hade förväntat oss diskuterades många värdefulla tankar som präglar avslutande analys 
och diskussion till denna studie.   
 

7.3 Reflektioner kring processen 

Denna studie består av det inledande steget i en innovationsprocess eftersom det rent 
tidsmässigt är svårt att hinna genomföra hela processen. Att genomföra en innovationsprocess 
från början till slut tar lång tid och kan orsaka ångest, oro och stress. Eftersom det är 
tidskrävande kan den ständiga pressen att nå resultat bli stressande. När vi påbörjade vår 
studie, och därmed påbörjade en innovationsprocess, gick vi in med tanken att vi skulle ta 
fram framtidens nätverkande. Vi hade höga ambitioner om vad vi ville åstadkomma och satte 
upp en tidplan för hur processen skulle genomföras. Det första hindret vi stötte på var 
omvärldsanalysen. Vi insåg att det var svårt att ta in all den kunskap som vi hade velat under 
den tilldelade tiden. Det var även svårt att veta när vi hade tagit in tillräckligt med information 
och samtidigt veta om den bild vi skapat oss över vad som finns, och vad som förväntas 
komma, inom området var bra. Till slut hittade vi en bra struktur för hur vi ville avgränsa oss. 
För att inte styra processen i en förutbestämd riktning genomförde vi en omvärldsanalys där 
vi sökte oss till områden som inte har en direkt koppling till nätverkande. Vi valde att titta 
närmare på olika branscher samt deras processer som vi ansåg användbara och möjliga att 
koppla till nätverkande. Genom att inta detta förhållningssätt gavs möjlighet att finna nya 
faktorer som kan inverka på hur nätverkande kommer att ske i framtiden. Att gå utanför 
ramen är svårt och jobbigt men samtidigt nödvändigt för att finna nya vägar samt hålla en hög 
innovationshöjd. Trots att det var svårt att inta detta förhållningssätt i början föll det sig mer 
och mer naturligt ju mer vi arbetade oss in i ämnet. Framtidsspaningen var ett helt öppet kort 
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och vi lät den styra sig själv framåt och vi följde de spår som kom upp allt eftersom, med 
undantag från uppstarten då vi fick tips på hur vi skulle komma igång.  

Nästa hinder kom efter att vi hade format våra koncept. Själva momentet gick bra. Vi hade 
mycket energi och såg fram emot att få använda den nya kunskapen. Under övningen kom 
många tankar och idéer fram, där alla de faktorer som framkom av omvärldsanalysen fanns 
med. När vi sedan skulle konkretisera de idéer vi ansåg var bäst, växte paniken. Var det här 
allt? Vi kände att våra idéer inte räckte till för att presenteras redan nu. I det läget hade vi 
velat gå tillbaka och göra en ny omvärldsanalys utifrån de nya idéerna och därefter 
vidareutvecklat koncepten. Det vi kom fram till var att vi i studien skulle ta ett steg tillbaka 
och enbart fokusera på de åtta faktorerna från omvärldsanalysen, eftersom vi insåg att det 
behövdes mer tid för att forma koncepten tillfredsställande. För egen del har vi nu en djupare 
förståelse i att det är näst intill omöjligt att planera för innovation. I ett initialt stadium är det 
lätt att gå utanför gränsen och vara galen, det är dock sedan svårt att konkretisera det galna till 
ett genomförbart koncept. Dessutom är en innovationsprocess inte en klassisk flerstegsmodell 
där stegen måste ske efter varandra utan de delar som ingår kan ske när som helst i processen. 
Det räcker inte alltid att göra enbart en omvärldsanalys utan det är ett moment som kan 
behöva en återkommande roll i processen. Vi har utifrån denna studie lärt oss att en 
innovationsprocess inte är linjär och att input utifrån är nödvändigt genom hela processen. 
Innovation är komplext och behöver få ta den tid det tar. Det går inte att skynda på en 
innovationsprocess utan den måste få fortgå utan tidspress. Det som går att göra är att skapa 
möjlighet för innovation genom exempelvis kreativa och trygga miljöer. 

Att genomgå delar av, och samtidigt få insikt i, en innovationsprocess gav oss en större 
förståelse kring de svårigheter som finns och speciellt för de företag som arbetar med 
innovativa processer, hur svårt det är att våga satsa tid och resurser på en möjlighet till 
innovation som rent hypotetiskt skulle kunna resultera i ingenting. 
 

7.4 Framtida forskning 

Under loppet av denna studie väcktes en fråga som är relevant för framtida forskning. Som 
framgår av ovan har ett behov av fysiska möten identifierats. Ett förslag till framtida 
forskning är att undersöka huruvida dessa fysiska möten är ett generellt behov eller enbart en 
åsikt som finns bland deltagarna i denna undersökning. Det kan även vara intressant att 
identifiera eventuella faktorer som påverkar detta behov.  

Ytterligare ett förslag till framtida forskning är att undersöka hur nätverkande skulle kunna 
te sig om faktorn möte helt tas bort ur bilden. Vad är nätverkande om det inte är ett möte 
mellan människor? Detta skulle vara intressant att undersöka för att vidare kunna utveckla 
vad framtidens nätverkande kan komma att bli. 
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9. Appendix 
	  
Intervjufrågor till samtliga respondenter 

Får jag spela in intervjun? 
  
Presentation av oss: 
- Mälardalens högskola 
- Innovationsprogrammet med inriktning mot arbetslivspsykologi 
- Skriver vår c-uppsats i innovationsteknik. 
  
Etiska regler 
- Informationskravet: 

1. Er del i uppsatsen är både informativt och som inspiration. Vi vill veta hur andra aktörer 
arbetar i dag. 
2. Deltagandet är frivilligt. 
3. Du kan när som helst avbryta och behöver inte ange orsak. 
 

- Konfidentialitetskravet 
1. Får vi använda företagets namn, ditt namn och position i uppsatsen eller 
vill du vara anonym gentemot läsarna? 
2. Bara jag som kommer att lyssna på bandet. 
3. Bandet kommer att raderas. 
 

- Nyttjandekravet 
1. Enbart i forskningssyfte. 
2. Informationen kommer ej att användas i kommersiellt syfte. 
3. Personuppgifter kommer inte heller att användas i andra ändamål. 

 
Avslutande frågor: 
Har du några frågor? 
Vill du ta del av undersökningen? Läsa den slutgiltiga uppsatsen? 
Du får gärna återkomma om du har några funderingar! 
Får jag återkomma om jag har några nya frågor? Får jag återkomma om jag har något jag 
funderar på? 
 
Frågor till Christoffer Martone 
 
Vad arbetar du som? 
Vad är dina arbetsuppgifter? 
Hur arbetar ni med journalföring?  
Hur går journalföring till? 
Vad i informationsspridning är viktigt enligt dig? 
Arbetar din avdelning aktivt med förbättringar? 
Får du som anställd vara med och påverka när det gäller exempelvis rutiner?  
Hur mycket? 
Känner du att din åsikt blir hörd? 
Hur tror du att framtiden kommer att se ut inom journalföring?  
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Känner du till några nya metoder? 
  
Frågor till Märta Grimaldi 
 
Vad har du för roll, vad kallas den? 
Kan du berätta hur ni arbetar med rekrytering? 
Hur ser er process ur? Tillvägagångssätt? 
Hur matchar ni rätt person till jobbet? Mot chef? Mot miljö? Mot tjänst (social för ett socialt 
arbete t.ex.)?  
Vilka faktorer tittar ni på? Tittar ni på magkänsla, intervjun? 
Vad behöver ni veta om en person? 
Hur har utvecklingen i rekrytering sett ut? Skiljer sig processen för 10 år sen? 
Tittar ni på andra faktorer idag jämfört med för 10 år sen? 
Hur ser utvecklingen ut framåt? 
Hur arbetar ni med framtidstrender? 
Hur håller ni er uppdaterade? Vad som händer i branschen? Kunders efterfrågan? 
 
Frågor till Jörgen Eriksson 
 
Berätta vad du har för tjänst på ICA? 
Hur arbetar ni med lojalitetskoncept ICA/riktad annonsering? 
När satt det här projektet igång? 
Hur fungerar det? 
Är det en dator som väljer ut eller kan ni själva påverka vilka varor som väljs utifrån 
köphistorik? 
Behöver man ha en viss mängd information för att kunna göra erbjudanden? 
Hur kommer det sig att ni använder riktad annonsering? 
Har reaktionerna varit positiva? 
Har det varit någon negativ respons? 
Finns det någon möjlighet att använda informationen och dra generella slutsatser och ge 
generella erbjudanden? 
Finns det andra faktorer som man kan använda informationen till? 
Utan att gå in på några detaljer, kan du berätta något om hur ni jobbar med utveckling? Vad 
som inspirerar er? 
Vad ser ni för effekter av att ni använder er an lojalitetskonceptet? 
 
Frågor till Magnus Axelid: 
 
Kan du berätta vad ni gör för något? 
Hur arbetar ni med nätverkande? 
Vad för aktiviteter anordnar ni? 
Varför valde ni att arbeta på detta sätt? 
När upptäckte ni behovet av denna form av nätverkande? 
Vad var det för behov som ni såg? 
Hur började allt? 
När allting började var relationer tidningens huvudsyfte? 
Vad i nätverkande tycker du är viktigt? 
Jobbar ni med utveckling av ert koncept? 
Var får ni inspiration ifrån? 
Hur håller ni er uppdaterade på vad era kunder efterfrågar? 
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Får medlemmarna vara med och påverka? Hur? 
Vad tror du är framtida trender inom nätverkande? 
Hur tror du att människor kommer vilja träffas i framtiden? 
Vad vill idébärare ha hjälp med? 
Vilka nya informationsvägar/plattformar/forum kommer att vara intressanta i framtiden? 
 


