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Förord 

 

Det är ironiskt att en studie om socialt kapital så tungt har förlitat sig på författarnas egna sociala 

kapital då vi har hört av oss på alla möjliga sätt till olika personer i vårat nätverk och vår 

omgivning för att få uppsatsen färdig. Därför vill vi först och främst tacka samtliga respondenter 

som ställde upp i studien och delade med sig av deras upplevelser och berättelser. 

 

Vi vill också tacka vår handledare Peter Dahlin för stort visat engagemang vid 

handledningstillfällen och hans kloka men också enormt irriterande ledord ”So what?”. 

 

Vi vill även tacka varandra då vi båda har hjälps åt att upprätthålla en humoristisk och 

avslappnad stämning samt uppsatsarbetets viktigaste motto ”Ordning och reda, tacos på 

fredag”. 

 

Jacob Narvell & Kristoffer von Post  

Mälardalens Högskola, Eskilstuna, 18:e Maj 2016 
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Frågeställning:  ”Hur ser användningen av socialt kapital ut på företag, när aktörer skapar 

nytta för företaget?” 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att illustrera fall av hur aktörer använder sitt 

sociala kapital för att påverka företagets prestanda och på så sätt skapa 

nytta. Genom att sedan analysera dessa illustrationer hoppas studien 

kunna bidra med ökad förståelse för hur socialt kapital kan användas och 

därigenom hjälpa att bättre förstå fenomenet, vad det är uppbyggt av, hur 

det används samt vilken sorts nytta som kan uppstå. I förlängningen kan 

detta förhoppningsvis leda till en mer utförlig och konkret 

operationalisering av socialt kapital i framtida studier.  

 

Metod:  Studien baseras på 21 öppna intervjuer med personer som berättat hur de 

har använt sitt sociala kapital för att skapa företagsnytta. Dessa intervjuer 

har sedan resulterat i 46 storys som kodats utifrån en kodningsmall som 

framtagits från studien baserat på den teoretiska referensramen. 

 

Slutsats:  Studien har resulterat i en diskussion kring varje enskild dimension av 

socialt kapital och företagsprestanda. Tre av dessa diskussioner har lyfts 

fram som speciellt intressanta: (1) Strong och weak ties framkom i 

samtliga av studiens illustrationer. (2) Socialt kapital är kontextbaserat (3) 

Ytterligare dimensioner av strong och weak ties kan tänkas att vara 

professionell och privat. Utöver detta resulterade studien även i ett antal 

praktiska implikationer.  
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Research question:  ”How does the usage of social capital manifest in firms, when actors 

create benefits for the firm?” 

 

Purpose: The purpose of this study is to illustrate cases of how actors use their 

social capital to influence firm performance and thus creating benefits for 

the firm. Through further analysis of these illustrations this study hopes to 

contribute to increased understanding of how social capital can be used 

and thereby help to better understand the phenomenon, what it’s made of, 

how it’s been used and what kind of benefits that can arise. In the long run 

this may contribute to a more extensive and concrete operationalisation of 

social capital in future studies.  

 

Method: The study is based on 21 open interviews with people who have talked 

about how they have been using their social capital to create benefits for 

the company. These interviews have resulted in 46 stories that have been 

coded based on a coding template that have been produced to the study 

base on the theoretical framework 

 

Conclusion:  This study has resulted in a discussion about each of the dimensions of 

social capital and firm performance. Three of which are brought up as 

especially interesting: (1) Strong and weak ties are prominent in every 

illustration in the study. (2) Social capital is context oriented (3) Further 

dimensions of strong and weak ties could be professional and private ties. 

Furthermore the study resulted in a number of practical implications.  
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1.Inledning 

År 1988 publicerade James Coleman ett papper om fenomenet socialt kapital. I pappret lyfter 

Coleman ett verklighetsfenomen som enligt honom fångar socialt kapital på ett bra sätt och hur 

detta kunde ha fördelar för ett företag eller en marknad. Han skrev att det inom 

grossistmarknaden för diamanter skedde något intressant som för utomstående kunde uppfattas 

som anmärkningsvärt. Vid försäljning av diamanter var det vanligt att försäljaren gav en påse 

med stenar till köparen som denne då själv kunde studera och värdera i lugn och ro när denne 

fann det passande. Dessa varor kunde vara värda mycket stora belopp och denna transaktion 

skedde helt utan någon form av formell försäkring om att köparen helt enkelt inte tänkte byta ut 

någon av stenarna mot andra stenar av lägre värde. Denna form av kravlös undersökning av 

varor var onekligen snabbare och mer effektiv än om till exempel köparen var tvungen att föra 

över pengar till säljaren som “säkerhet” samtidigt som denne tittade på diamanterna eller om 

köparen helt enkelt var tvungen att utföra sin inspektion hos säljaren under övervakning. 

Coleman (1988) menade att denna effektivisering av marknaden kunde tillskrivas socialt kapital. 

Vid närmare inspektion av diamantgrossisterna i New York kunde han se att dessa “samhällen” 

av grossister oftast var väldigt nära både i hur ofta de interagerade med varandra men också i 

familjeband. Detta menade Coleman (1988) var ett exempel på hur aktörers sociala kapital kan 

påverka deras företag och marknaden de agerar på. Genom att dessa diamanthandlare på 

något sätt hade ett socialt kapital att använda mellan varandra kunde de bedriva sin handel på 

ett sätt som andra diamanthandlare utan social kapital kunde. Detta gjorde att dessa grossister 

undvek vissa kostnader i form av säkerhet och samtidigt kunde arbeta smidigare och mer 

obehindrat, allt tack vara att de på något sätt hade en relation och därigenom socialt kapital till 

de andra grossisterna. 

 

På samma sätt som företag kan komma över resurser med hjälp av finansiellt kapital, såsom 

monetära medel och andra tillgångar, eller med hjälp av mänskligt kapital såsom personal och 

kompetens kan företag även komma över resurser med hjälp av socialt kapital (Coleman 1988). 

I fallet med diamanterna hade aktörernas personliga relationer påverkat hur effektivt de kunde 

bedriva sin verksamhet. De kunde, inte tack vare pengar eller kompetens utan snarare tack vare 

sitt sociala kapital införskaffa sig en resurs som de annars inte hade haft.  

 

Socialt kapital som term har studerats sen tidigt 1900-tal på flera olika sätt och inom flera olika 

forskningsområden (Woolcock & Narayan, 2000). Definitionen för socialt kapital varierar mellan 

forskningsfälten men grundprincipen är den samma. Det vill säga socialt kapital förklarar det 
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abstrakta “värdet” i relationer (eller resultatet av relationer) mellan olika aktörer (Bourdieu, 1986; 

Putnam, 1993). 

 

Inom det ekonomiska forskningsfältet i studier av socialt kapital och dess relation till 

företagsprestanda, har majoriteten av forskningen utförts på kvantitativ basis med syfte att 

påvisa och mäta eventuell korrelation mellan de två fenomenen, dock saknas förståelsen för vad 

socialt kapital är och vad som faktiskt ska mätas (Woolcock & Narayan, 2000). Wallis, Killerby 

och Dollery (2004) menar att socialt kapital behöver ett mer holistisk och organisk närmande än 

traditionell ekonomisk analys. Samtidigt som Patulny och Svendsen (2007) säger att det finns 

lite tillgänglig kvalitativ forskning av socialt kapital och olika forskning inom ämnet visar på olika 

saker och mäts med olika variabler. Tydligast blev detta kanske i en artikel av Stam, Arzlanian 

och Elfring (2014) som var en meta-analys över andra studier om socialt kapital och 

företagsprestanda där författarna gick igenom 59 tidigare kvantitativa studier. Stam et al (2014) 

delade in socialt kapital i fem dimensioner. Detta var nödvändigt då flertalet av studierna hade 

definierat socialt kapital på olika sätt. De delade även in företagsprestanda i tre olika 

dimensioner av samma anledning. Författarna kom fram till att länken mellan dessa två fenomen 

var både positiv och signifikant men författarna själva lyfte även vikten av att vidare forskning bör 

söka djupare förståelse för fenomenet socialt kapital och de olika dimensionerna.  

 

Problematiken ligger i det att ämnet socialt kapital har mätts och studerats på så många olika 

sätt och av så många olika forskare att det är svårt att veta vad det är som faktiskt ska mätas 

och detta leder till problem i framtida kvantitativ forskning på ämnet. Eftersom det finns allmänna 

brister i kvalitativa studier på socialt kapital finns det heller ingen tydlig operationalisering att 

förhålla sig till vid kvantitativa studier.  

 

På samma sätt som Colemans (1988) illustrerade socialt kapital med sin anekdot om 

diamantförsäljningen i New York söker denna studie att illustrera vad socialt kapital är och hur 

det kan påverka ett företags prestanda. Vad är det egentligen som ska mätas när man tittar på 

socialt kapitals påverkan på företagsprestanda? Är det familjemedlemmar som startat företag? 

Hur många politiska kopplingar man har? Vilken religiös åsikt man har? Social status? Eller 

kanske vem och hur många man är vän med på Facebook?  

 

Genom denna studie hoppas vi ge en bättre insikt i fenomenet socialt kapital och dess påverkan 

på företagsprestanda genom att erbjuda en illustration för att bidraga med välbehövlig kvalitativ 

empiri till framtida forskning på området.  
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1.1 Problematisering 

Tidigare forskning på ämnet har i huvudsak varit av kvantitativ ansats och har fokuserat kring att 

mäta kopplingen mellan de två variablerna socialt kapital och företagsprestanda. Problematiken 

med detta är framför allt att somliga menar att det är svårt eller till och med omöjligt att mäta 

socialt kapital (Woolcock & Narayan, 2000). Liao och Welsch (2005) menar att socialt kapital 

huvudsakligen har definierats och operationaliserats som endimensionellt utan anseende till 

kontext. Wallis et al. (2014) menar att vissa aspekter av socialt kapital behöver ett mer holistiskt 

och organiskt närmande än traditionell ekonomisk analys. Patulny och Svendsen (2007) säger 

att det finns för lite tillgänglig kvalitativ forskning av socialt kapital och att samma forskning inom 

ekonomi visar på olika saker. Resultaten i tidigare studier skevar och sättet att mäta socialt 

kapital på skiljer sig åt. På grund av ovanstående diskussion om hur socialt kapital tidigare 

studerats, grundar sig denna studie på att ytterligare bidra till forskningsfältet genom att illustrera 

och förstå vad socialt kapital faktiskt är. Detta i förlängningen hoppas bidra till information som 

kan ge tydligare och mer verklighetstrogna operationaliseringar för framtida studier och 

mätningar. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

För att bättre kunna mäta och studera socialt kapital behövs operationaliseringar som är trogna 

verkligheten och för att studera verkligheten kommer denna studie att undersöka den subjektiva 

verkligheten hos ett antal aktörer som innehar socialt kapital och är verksamma inom företag. 

Syftet med denna studie är att illustrera fall av hur dessa aktörer använder sitt sociala kapital för 

att påverka företagets prestanda och på så sätt skapa nytta. Genom att sedan analysera dessa 

illustrationer hoppas studien kunna bidra med ökad förståelse för hur socialt kapital kan 

användas och därigenom hjälpa att bättre förstå fenomenet, vad det är uppbyggt av, hur det 

används samt vilken sorts nytta som kan uppstå. I förlängningen kan detta förhoppningsvis leda 

till en mer utförlig och konkret operationalisering av socialt kapital i framtida studier.  

 

Detta syfte mynnar ut i följande frågeställning för studien:  

 

 Hur ser användningen av socialt kapital ut på företag, när aktörer skapar nytta för 

företaget? 
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2. Teoretisk referensram 

Nedan presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund för studien och analysen 

av det insamlade empiriska materialet. I slutet av avsnittet presenteras en sammanfattning av 

studiens teoretiska referensram. 

2.1 Socialt kapital 

Socialt kapital har en oklar härkomst och fenomenet har studerats under många år av flertalet 

olika forskare inom olika forskningsområden. Enligt Bourdieu (1986) och Coleman (1988) 

härstammar begreppet socialt kapital från sociologin, och enligt Felicio, Couto & Caiado (2014) 

användes begreppet för första gången av Hanifan (1916). Andra forskare menar att begreppet 

härstammar från antropologen Jane Jacobs (Meadowcroft & Penningoton, 2008). Från början 

användes begreppet för att studera ett brett spektrum av sociala fenomen men har de senaste 

40 åren även innefattat studier om socialt kapitals influens i utvecklandet av inte bara mänskligt 

kapital (Coleman, 1988; Loury, 1977, 1987) utan även ekonomisk prestanda i företag (Baker, 

1990; Wallis et al, 2004; Felicio et al, 2014) geografiska områden (Putnam, 1995) och nationer 

(Fukuyama, 1995). Socialt kapital som forskningsfält och begrepp växer snabbt och har med 

åren blivit ett grundkoncept inom företagsekonomi, politisk vetenskap, och sociologi, exempel är 

studier av Portes (1998), Sandefur och Laumann (1998), Foley och Edwards (1999), Lin (1999) 

samt Adler och Kwon (2000) (i Burt, 2000). Oavsett härkomst finns det en liknande definition av 

begreppet bland forskare, då det centrala begreppet i teorin om socialt kapital är: i nätverk 

och/eller relationer finns värdefulla resurser som aktörerna i nätverket/relationen ej annars hade 

fått tillgång till (Coleman, 1988; Burt, 2000; Sobel, 2002). 

 

Inom det ekonomiska forskningsfältet i studier av socialt kapital och dess relation till 

företagsprestanda, har majoriteten av forskningen utförts på kvantitativ basis med syfte att 

påvisa och mäta eventuell korrelation mellan de två fenomenen. Detta tillvägagångssätt, om än 

vanligast är också i viss mån kritiserat då socialt kapital som fenomen av vissa anses för 

komplicerat i sin natur för att mäta, och att ett ensamt rättvist mått för socialt kapital troligtvis är 

omöjligt att framställa (Woolcock & Narayan, 2000). På samma sätt som företag kan komma 

över resurser med hjälp av finansiellt kapital, såsom monetära medel och andra tillgångar, eller 

med hjälp av mänskligt kapital såsom personal och kompetens kan företag även komma över 

resurser med hjälp av socialt kapital, alltså relation och andra kontaktpunkter mellan aktörer. 

Detta gör att socialt kapital är produktivt (Coleman. 1988). 
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(Fig 1. Abstraktionsnivå av socialt kapital) 

 

Coleman (1988) menar att socialt kapital har en hög abstraktionsnivå till skillnad från övrigt 

kapital. Han menar att det finansiella kapitalet i ett företag är mest konkret då man kan se det 

och ta på det. Då personerna som det manifesteras i är konkreta men deras kompetens är 

abstrakt menar Coleman (1988) att mänskligt kapital återfinns i nästa abstraktionsnivå. I den 

högsta abstraktionsnivån återfinns socialt kapital enligt Coleman (1988), förvisso är aktörerna i 

relationerna konkreta men relationen i sig kan inte observeras eller röras. Coleman (1988) gör 

en tydlig distinktion mellan mänskligt kapital och socialt kapital och menar att socialt kapital är 

just socialt då det ej kan finnas hos endast en ensam aktör då det härstammar ifrån strukturen 

av relationer mellan och bland aktörer.  

 

En viktig perspektivskillnad inom socialt kapital uppstår i definition av vad som är “värdet“ av det 

sociala kapitalet. Bourdieu (1986) och Putnam (1995) väljer att inte begränsa begreppet till 

enbart den strukturella relationen mellan aktörer utan väljer att även inkludera den potentiella 

resursen som relationen kan uppbringa i sin konceptualisering av socialt kapital (Nahapiet & 

Ghoshal, 1998). Coleman (1988) däremot menar att resursen är själva kontakten mellan aktör A 

och B, medans Bourdieu (1986) och Putnam (1993) menar att resursen är den resursen som 

aktör B besitter som genom relation blir tillgänglig för aktör A.  

 

Finansiellt kapital 

Mänskligt kapital 

Socialt kapital 

Pengar 
Fysiska  
tillgångar 
Inventarier 

Personal 
Kompetens 

Erfarenhet 

Relationer 
Nätverk 
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  Företagets 
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  A B 

  A B 

Resurs 
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        (Fig 2. Resurser i socialt kapital ) 

 

I denna studie anses socialt kapital vara både relationen i sig men också resursen som 

relationen kan uppbringa. Författarna anser att en relation alltid har ett värde i sig även om 

relationen inte direkt uppbringar någon form av resurs. Dock anser författarna att resursen alltid 

är det ultimata värdet i relationer men att relationer utan direkt aktiva resurser inte bör bortses då 

dessa relationer kan ses som icke-produktiva möjligheter att införskaffa en resurs (det skulle 

kunna se det som en latent resurs) om behovet uppstår vid en annan tidpunkt.  

 

Sammanfattningsvis är socialt kapital en form av abstrakt kapital som företag eller aktörer kan 

använda sig av för att införskaffa resurser som de annars inte skulle ha tillgång till. Detta kapital 

återfinns i relationer mellan olika aktörer och ligger utanför företagets affärsmodell och 

organisation då socialt kapital inte är något som företagen har i beaktning vid planering av 

affärsaktiviteter. Socialt kapital återfinns på olika sätt beroende på aktörerna och relationerna 

mellan dessa. I denna studie lyfts dessa olika sätt fram genom Stam et al´s (2014) fem 

dimensioner av socialt kapital.  
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2.2 Fem dimensioner av socialt kapital 

Stam et al. (2014) baserar sin meta-analys på fem olika dimensioner av socialt kapital. Nedan 

följer en tabell över dessa fem dimensioner, vad de kallas, samt några exempel på vad Stam et 

al. (2014) valt att inkludera i dessa dimensioner i sin meta-analys.  

 

 

 

Term Dimensioner Exempel (Ur Stam et al., 2014) 

Socialt kapital Strong Ties Contact intensity, Friendship, Support 

strength, Family and friends 

 Weak Ties Acquaintances, infrequency of 

interactions, Network  

 Structural Holes Ties of strangers, Network brokerage, 

Network Range 

 Network Diversity Client network, Social networking, 

Network scale, Network 

 Network size International business networks, global 

networks, Diversity of supporters 

(Tbl 1. Fem dimensioner av socialt kapital ) 

 

2.2.1 Strong Ties/Weak Ties 

 

Strong och weak ties grundar sig i Granovetters (1973) teori där han hävdar att aktörer har 

tillgång till tidigare okänd kunskap genom deras svaga band. Detta adderas till av McPherson 

Smith-Lovin och Cook (2001) som menar att starka band tenderar att skapas hos individer som 

är socialt likställda i form av familj, samhällsklass och umgängeskrets. Andra författare har lyft 

fram argumentet att starka band leder till en underlättad möjlighet för nätverkskontakter att förse 

aktörer med nödvändiga resurser (Batjargal, 2003). Granovetter (1973) definierar styrkan i ett 

band som en kombination av tid, emotionell intensitet, intimitet och ömsesidighet. Han hävdar 

även att det finns empiriska stöd för att ju starkare band mellan två individer desto mer lika är de 

varandra, vilket påminner om Putnams (2000) teori om bonding och bridging (se nedan). Med 

tanke på Granovetters (1973) definition är strong ties oftast familj och nära vänner då dessa 

relationer generellt sett tenderar att ha vuxit fram under en lång tid med stark emotionell 
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intensitet och hög intimitet samt ömsesidighet, vilket är klassiskt för familjerelationer och 

relationer med nära vänner. Med svaga band menar Granovetter (1973) den raka motsatsen till 

starka band. Det vill säga relationer som har en lägre nivå av emotionell intensiteten, intimitet 

och ömsesidighet, något som mer liknar en ytlig relation. 

 

Granovetter (1973) menar dock att det finns en styrka i svaga band i det anseende av vilka 

resurser som kan införskaffas genom dem. Eftersom starka band tenderar att bildas mellan 

aktörer som delar familj, samhällsklass eller umgängeskrets brukar dessa relationer oftast också 

vara mer homogena det vill säga aktörerna i relationer av starka band tenderar att vara mer lika 

varandra. Styrkan i de svaga banden menar Granovetter (1973) därför består i det faktum att 

dessa mer avlägsna kontakter tenderar att befinna sig utanför den egna individens 

handlingsområde, vilket gör att denne kan införskaffa resurser som tidigare ansågs vara svåra 

att nå. Granovetters (1973) teori om strong och weak ties fokuserar på vikten av både 

horisontella och vertikala relationer mellan personer vilket påminner starkt om Putnams (2000) 

teori om bonding och bridging.  

 

I sin bok “Bowling Alone” beskriver Putnam (2000) bridging som ett öppet nätverk som “tittar 

utåt” och innefattar aktörer från olika sorters sociala bakgrunder samtidigt som bonding beskrevs 

som ett nätverk som “tittar inåt” och tenderar att förstärka exklusiva identiteter och homogena 

grupper. Bonding innebär att aktörer med små sammanhängande personliga nätverk uppbyggda 

av starka band mer effektivt kan mobilisera resurser i projekt, dock saknas det tillgång till mer 

olikartade resurser. Bridging å andra sidan involverar aktörer med stora och heterogena nätverk 

av svaga personliga band som identifierar fler nya möjligheter men har svårighet att samla 

resurserna som behövs för att ta till vara på dem (Stam et al., 2014). Bonding är alltså 

kopplingen mellan mindre grupper av liknande människor som binds samman tack vare 

familjeband, religion, etnisk tillhörighet eller liknande medans bridging är lösare band mellan 

bekanta människor som kan vara väldigt olika, till exempel en köpare och en säljare (Putnamn, 

2000). Dessa två olika sorter av socialt kapital används olika av aktörerna som ingår i dessa. 

Bonding används ofta “to get by” samtidigt som bridging ofta används för att “get ahead” 

(Woolcock & Narayan, 2000). Ett exempel på detta ur socioekonomin är till exempel att aktörer i 

början av sitt företagande använder sig av bonding socialt kapital genom vänner och familj för 

lån, försäkring och stöd för att sedan mer använda sig av bridging social kapital för att 

expandera verksamheten (Woolcock & Narayan, 2000).  

 

Det är viktigt att komma ihåg att en aktör kan ha både bondande och bridgande relationer men 

hur dessa används beror på vad aktören strävar efter att uppnå samt deras möjlighet att 

använda nätverkets resurser. (Adler & Kwon, 2002).  
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Det är vanligt inom studier om socialt kapital att mäta enbart bonding (Granovetter, 1973; 

Coleman. 1988) eller enbart bridging (Inglehart. 1999; Paxton. 1999). Att göra distinktionen 

mellan begreppen är viktigt men att utesluta något av begreppen i fördel för det andra gör att 

forskare missar viktiga synsätt av socialt kapital. (Patulny & Svendsen. 2007) 

 

I denna studie har termerna strong och weak ties används då strong ties även innefattar 

konceptet bonding och weak ties innefattar konceptet bridging. Strong ties definieras i denna 

studie som: Homogena och starka band mellan individer som oftast är likställda i form av till 

exempel bakgrund eller kognition. Dessa relationer är uppbyggda under lång tid med höga 

nivåer av emotionell intensitet, intimitet och ömsesidighet. Såsom till exempel nära vänner eller 

familj. Weak ties definieras i denna studie som: Heterogena band mellan individer som oftast 

inte, men kan dela gemensam bakgrund, eller kognition. Dessa relationer saknar höga nivåer av 

emotionell intensitet, intimitet och ömsesidighet. Såsom till exempel bekanta eller 

branschkollegor. 

 

2.2.2 Structural holes 

Teorin om strukturella hål grundar sig i forskning av Burt (1992) och definieras som frånvaron av 

direkta relationer mellan olika aktörer vilket gör att deras nätverk inte är sammankopplade, ett 

hål i nätverket. Genom att knyta kontakter över dessa strukturella hål och på så sätt knyta 

samman två hela nätverk eller delar av samma nätverk med varandra kan aktörer få strategiska 

fördelar (Batjargal, 2003). Idén baseras på rescourses dependence theory (teorin om hur 

externa resurser påverkar organisationer) som leder till idén om att knyta kontakter med aktörer 

som saknar egen direkt kontakt med varandra vilket ökar aktörernas tillgång till och kontroll över 

externa resurser (Burt,1995). 

 

 

(Fig 3. Strukturella hål) 

Strukturellt hål 

Burt (1995) 
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Anledningen till att överbryggandet av strukturella hål kan anses som skapande av socialt kapital 

kan förklaras med Granovetter (1973) teori om hur aktörer kan dra nytta av sina nätverk för 

möjlighetsskapande aktiviteter. Genom att överbrygga strukturella hål mellan två nätverk eller 

delar av samma nätverk har den relationen eller aktören som utför den kopplingen som tidigare 

saknas en stor fördel då den kombinerar aktörer som tidigare inte var sammanlänkande. Detta 

gör att aktören som “fyller” det strukturella hålet får tillgång till båda delarna samtidigt.  

 

Structural holes definieras i denna studie som: Den bristande länken mellan två nätverk eller 

delar av ett stort. Definitionen av strukturella hål som studien kommer att använda är dock 

snarare den “fyllande” funktionen (antingen aktör eller relation) av det strukturella hålet då det är 

detta som är det sociala kapitalet.  

2.2.3 Network diversity 

Forskare har på senare tid börjat undersöka mångfalden i resurserna av socialt kapital och 

somliga menar att mångfalden i nätverk som är uppbyggda av aktörer med olika bakgrunder är 

fördelaktiga då de tillåter aktörerna tillgå en större spridning av resurser (Lin, 2001). Enligt 

Reagan och Zuckerman (2001) innebär en stor mångfald av sociala kontakter en förbättrad 

prestanda för organisationer. Dock finns det andra som menar att mångfaldsnätverk inte är lika 

fördelaktiga som nätverk av homogen typ då kunskapsutbytet mellan aktörer i ett homogent 

nätverk är mer ömsesidigt. Teorin är att aktörer i ett nätverks som delar kognition och andra 

gemensamma nämnare är mer villiga att utbyta kunskaper och information med varandra 

(Nahapiet & Ghoshal, 1998). 

 

Network diversity definieras i denna studie som: Mångfald i nätverk relaterat till aktörernas 

bakgrund, erfarenhet och kompetenser. 

2.2.4 Network size 

Enligt Burt (2000) är nätverk kring företagsverksamhet uppbyggd av olika strukturella 

egenskaper, dessa egenskaper påverkar nätverkets storlek, komposition och mångfald. Ett 

nätverks storlek kännetecknas av hur stort antalet kontakter en aktör har samt spridningen på 

dessa kontakter. Burt (2000) menar också att aktörer som har fler kontakter är mer benägna att 

ta emot en större spridning av information från dess nätverk. Argumentet om att aktörer som 

besitter ett större nätverk har en större spridning av information och är mindre begränsade än 

aktörer som enbart har mindre nätverk kan liknas Putnam (2000) synsätt på bonding och 

bridging socialt kapital. 
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Network size definieras i denna studie som: Information om nätverkets storlek och komposition, 

det vill säga, hur många kontakter en aktör har samt hur dessa kontakter är uppbyggda. 

2.3 Tre dimensioner av företagsprestanda 

I Stam et al. (2014) studie används ett bredare synsätt på företagsprestanda då de definierar 

prestanda som tillväxt, vinst och icke-finansiella faktorer. Tillväxt och vinst är ganska självklara 

definitioner av prestanda men icke-finansiella faktorer är mer diffusa. Nedan följer en tabell över 

dessa tre dimensioner, vad de kallas samt några exempel på vad Stam et al. (2014) valt att 

inkludera i dessa dimensioner i sin meta-analys. 

 

 

Term Dimensioner Exempel (Ur Stam et al, 2014) 

Företagsprestanda  Growth Sales growth, Firm growth, Employee 

growth 

 Profit Monthly profit, Returns, Market shares 

 Non-financial Export performance, Opportunity 

recognition, Resource  

      (Tbl 2. Tre dimensioner av företagsprestanda) 

 

Företagsprestanda är ett multidimensionellt konstrukt som mäts utifrån flera olika indikatorer. 

Stam et al (2014) hänvisar till Venkatraman och Ramanujam (1986) samt Zahra (1996) där de 

förstnämnda rekommenderar att mätningar gör en distinktion mellan ekonomisk och icke-

ekonomisk prestanda och den sistnämnda menar att tillväxt och vinst delas upp och mäts 

separat då dessa kan påverka varandra. I sin studie definierade Stam et al (2014) därför 

företagsprestanda i tre olika dimensioner: growth, profit och non-financial. Dessa dimensioner 

kommer att användas i denna studie och är tagna från Stam et al. (2014) operationalisering 

samt Penrose (1959) “The Theory of the growth of the firm”. 

2.3.1 Growth  

Growth (tillväxt) inkluderar objektiv eller subjektiv uppfattning av ökad försäljning, ökat 

personalantal eller marknadsandel (Stam et al., 2014). Tillväxt beskrivs som både de växande 

finansiella faktorerna som kan mätas i pengar, de påtagliga resurserna, samt de icke påtagliga 

resurserna i ett företag. De finansiella faktorerna kännetecknas av företagets ekonomiska 

tillväxt, det vill säga vinster eller diverse externa investeringar. De påtagliga resurserna ämnar till 

att förklara de anläggningarna samt teknologin som företaget använder sig utav för att leverera 
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produkten/tjänsten. De icke påtagliga resurserna syftar till företagets kompetenser, kunskap 

samt information (Penrose, 1959) det vill säga det som inte syns i bokslutet. Penrose (1959) 

menar att om någon av de ovanstående faktorerna påverkas positivt så har företaget växt. 

Därför hamnar fokus på begreppet i allt som har en positiv påverkan av företaget, påtaglig och 

icke påtaglig som resulterar i tillväxt.  

 

Tillväxt operationaliseras i denna studie som: En objektiv eller subjektiv uppfattning om 

företagets ordinala tillväxt i relation till bland annat ekonomisk tillväxt, mänsklig tillväxt eller 

teknologiskt tillväxt. 

2.3.2 Profit 

Profit (vinst) inkluderar objektiv eller subjektiv uppfattning angående till exempel return on 

assets, return on equity och return on sales (Stam et al., 2014). Penrose (1959) “vinstmotiv” 

definieras på bästa sätt genom att anta att investeringsbeslut anses som möjlighetsskapande 

tillfällen för företag att tjäna pengar. Med andra ord menar Penrose (1959) att företag ständigt 

söker sig efter monetära vinster.  

 

Vinst operationaliseras i denna studie som: En objektiv eller subjektiv uppfattning om företagets 

ökade monetära avkastning. 

2.3.3 Non-financial 

Non-financial (Icke-finansiell) inkluderar objektiva eller subjektiva indikationer på förbättrad drift i 

företaget såsom till exempel teknisk förbättring, ökad kapacitet och produktivitet (Stam et al 

2014). Resurser för företag av en icke-finansiell natur kan vara svårt att definiera. En möjlig 

definition kan dock vara entreprenöriell eller möjlighetsskapande funktion eller aktivitet. Med 

detta menas någon form av aktivitet som kan leda till en möjlighet för företaget att införskaffa 

fördelar (Penrose, 1959). De icke finansiella faktorerna beskrivs som det som påverkar 

företagsprestanda och tillväxt som de resurserna ett företag erhåller utav icke-finansiell art. Med 

andra ord menar menas det att kunskapen samt erfarenheterna ett företags anställda erhåller är 

betydande för hur pass produktivt och lönsamt arbetet är. Dessa saker går inte att mäta i pengar 

men i praktiken har de en påverkan över den ekonomiska tillväxten hos företaget 

(Penrose,1959). Möjligheterna till dessa resursintegreringar kan ses som företagets “produktiva 

möjlighet” vilket innebär alla de möjligheter som företagets “entreprenörer” ser och tar till vara 

på. (Penrose 1959). Inom den akademiska värden pratar man ofta om entreprenöriell möjlighet, 

källan till dessa möjligheter, hur man upptäcker dem och hur man utvärderar, förvärvar och 

exploaterar dessa möjligheter (Rasu et al., 2012; Hulbert et al., 2015). Tidigare forskning har 
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pekat på att de möjlighetsskapande entreprenöriella aktiviteterna härstammar från hur pass 

aktiva aktörer är i dess olika nätverk. Desto mer interaktiv desto större är chansen för att finna 

de olika möjligheterna (Hoang & Antoncic, 2003). Entreprenörer som värnar om deras resurser, 

eller socialt kapital besitter ett större informationsflöde och har därför det enklare att identifiera 

de olika möjligheterna som kan gynna företaget på ett positivt sätt (Elfring & Hulsink, 2003). 

 

Icke-finansiellt definieras i denna studie som: En objektiv eller subjektiv indikation på en 

resursökning i företaget av icke-finansiell art som leder till ökad kapacitet eller produktivitet eller 

på annat sätt skapar nytt för företaget.  
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2.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Denna studie består i huvudsak av två koncept, socialt kapital och företagsprestanda. Socialt 

kapital operationaliseras utifrån fem dimensioner vilka använts i Stam et al. (2014) meta-analys 

av tidigare forskning inom socialt kapital och företagsprestanda. Dessa dimensioner är network 

size, strong ties, weak ties, structural holes och network diversity. Företagsprestanda 

operationaliseras utifrån tre dimensioner av Stam et al. (2014). Dessa är growth, profit och non-

non financial.  

 

 

(Fig 4. Sammanfattning av teoretisk referensram) 
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3.0 Metod 

I metodavsnittet presenteras den metod som använts i studien. Kapitlet kommer att redogöra för 

valet av metod, urval, utformning av intervju samt insamling och bearbetning av data. I slutet av 

avsnittet följer en diskussion kring de etiska aspekterna av studiens utförande samt studiens 

kvalitetssäkring. För studiens litteraturgenomgång se bilaga 5. 

 

3.1 Studiens ansats 

För att svara på studiens forskningsfråga och syfte användes en kvalitativ metod till studien. Då 

kvalitativ data huvudsakligen används för att förstå ett fenomen eller aspekt (Bryman & Bell, 

2011) är denna ansats mest fördelaktig för att svara på studiens frågeställning. Förvisso hade 

ämnet också kunnat ha en kvantitativ ansats då majoriteten av tidigare forskning har använt sig 

av det, dock hade ytterligare en kvantitativ studie på området varit överflödig. Studien syftar till 

att förstå respondenternas subjektiva verklighet som den är och kan därav liknas ett 

naturalistiskt synsätt som förespråkar en enighet med eller likhet jämtemot den naturliga världen. 

Det vill säga att fokus ligger på att införskaffa en förståelse av den sociala verkligheten och hur 

respondenterna upplever den, vilket även kan liknas vid en interpretativ ståndpunkt (Bryman & 

Bell, 2011). Kvalitativ forskning kan kritiseras för att vara för subjektiv då resultaten är en produkt 

av respondenternas egna upplevelser och forskarnas subjektiva tolkningar av dessa (Bryman & 

Bell, 2011). För att motverka denna subjektivitet applicerar studien en tydlig teoretisk 

referensram och kodning, vilket bidrar till att tolkningar från författarnas egen sida minskar något. 

Utöver detta måste viss subjektivitet accepteras då syftet med studien söker att förstå ett 

fenomen och för att förstå ett fenomen bör den subjektiva verkligheten hos respondenterna 

undersökas (Bryman & Bell, 2011). 

 

Detta resonemang grundar sig i att socialt kapital och dess påverkan på företagsprestanda som 

kontext tidigare haft ett objektivt synsätt. Som redan nämnt har tidigare forskning haft ett stort 

fokus på att undersöka fenomenet ur ett kvantitativt synsätt i en objektiv verklighet. Detta ansåg 

författarna vara fel då socialt kapital är ett begrepp som kan ha många olika betydelser 

beroende på vem man frågar, samt beroende på vilken kontext det handlar om menar 

(Woolcock & Narayan, 2000). Det subjektiva eller konstruktivistiska synsättet i studien ämnade 

till att skapa en mer rättvis illustration av fenomenet samt hur det använts i kontexten 

företagsprestanda därför har denna studie ett mer tolkande synsätt mot fenomenet. 
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3.2 Forskningsdesign 

Eftersom studiens fokus ligger i att förklara hur personer i ett företag använder sitt sociala kapital 

för att påverka företagets prestanda, oberoende av specifika branscher eller geografiska miljöer, 

grundar sig forskningsdesignen i en flerfallsstudie. Detta betyder att forskarna med hjälp av en 

fördjupning vill skapa en tolkning eller illustration av fenomenet genom att studera flera fall 

(Bryman & Bell, 2011; Eisenhardt, 1989). Genom att utföra studien med flertalet olika personer 

som är aktiva i flertalet olika företag av olika slag hoppas författarna få en bredare och mer 

nyanserad bild av forskningsområdet än om studien hade utförts på endast en plats.  

3.3 Datainsamling 

För att samla in de data som behövdes för att utföra studiens analys och på så sätt svara på 

studiens frågeställning undersöktes flera olika metoder för olika sorters intervjustruktur. Eftersom 

författarna ville undvika att styra respondenterna i sina svar ansågs det att en öppen eller näst 

intill ostrukturerad intervju kunde vara fördelaktig. Detta då studiens syfte var att illustrera olika 

berättelser om socialt kapital som påverkat företagets prestanda och således nytta. Genom att 

ge respondenten ett ämne att fritt prata om utan vidare styrning från intervjuaren hoppades 

författarna kunna få höra respondentens egna berättelser om en händelse som denne själv 

upplevde passa in på ämnet. Dock ville författarna fortfarande hålla någon form av kontroll över 

ämnet då de dels ville undvika onödigt långa intervjuer men också att de data som samlades in 

skulle vara användbar i analysen. Därför valdes det att påbörja varje intervju med att kort 

förklara studiens definition av socialt kapital och företagsprestanda och sedan låta respondenten 

spekulera fritt om sina egna subjektiva upplevelser utifrån den kontexten. Utöver detta användes 

följdfrågor under intervjuns gång de gånger intervjuarna ville att respondenten skulle precisera 

eller förklara vad denne menade. Denna öppna intervjustruktur gjorde att en bestämd 

intervjuguide inte använts bortsett från de första etablerande frågorna som handlade om 

respondenten och företaget denne var verksam i, denna del av intervjun var därför strukturerad. 

(Se bilaga 1)  

 

Fördelarna med att använda sig av mer öppna intervjuer istället för strukturerade eller semi-

strukturerade intervjuer ligger i utformningen av intervjuguiden. Istället för att använda redan 

formulerade frågor som kunde leda respondenten till att besvara frågor som denne kanske inte 

förstår fanns nu en mer öppen dialog där respondenten fritt kunde prata om vad denne upplevde 

fenomenet att vara. Då öppna intervjuer ansågs som mer flexibla blev svaren från 

respondenterna inte lika statiska som i kvantitativa enkätundersökningar. Kvalitativa metoder 

gav därför empirinsamlingen en djupare samt bredare utsträckning då chansen att ställa 
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följdfrågor till respondenterna fanns (Bryman & Bell, 2011). Riskerna med en öppen eller 

ostrukturerad intervju var dels att den mängd data som samlas in kunde bli väldigt stor om 

respondenten svävar ut från ämnet, detta ställde höga krav på den som utförde intervjun. 

Dessutom riskerarede en öppen intervju att kanske inte ge svar på det som eftersöktes då inga 

frågor fanns att styra respondenten i rätt riktning. Utöver detta fanns även risken att 

respondenten upplevde ämnet annorlunda än intervjuaren eller inte kunde dra sig till att minnas 

all information. För att undvika att respondenten svävade ut från ämnet och gav överflödig data 

krävdes det att intervjuaren genom väl valda följdfrågor guidade tillbaka respondenten på rätt 

spår utan att styra frågorna direkt. Detta var även viktigt för att se till att respondenten svarade 

på det man strävade efter att få svar på (Bryman & Bell 2011).  

 

För att säkerställa att respondenten förstått ämnet på ett likartat sätt som intervjuaren krävdes 

det därför en välformulerad definition i början av intervjun. Definitionen fick dock inte vara för 

strikt definierad då man inte ville begränsa respondentens egna associationer. Risken att 

respondenten inte kan minnas all information är en risk som finns i alla studier där man försöker 

samla data om tidigare händelser. Dock eftersom studien sökte att illustrera respondentens 

subjektiva verklighet i icke-sammanhängande storys ansåg författarna att det inte gjorde något 

om respondenten inte mindes samtliga händelser som passar in på kontexten.   

 

3.3.1 Intervjuernas utförande  

Totalt intervjuades 21 personer och intervjuernas utförande skedde på olika sätt och berodde till 

största delen på respondentens preferenser om tid och plats. Innan varje intervju presenterades 

intervjumallen och intervjublanketten (bilaga 1 och bilaga 2) detta för att säkerställa att varje 

respondent var medveten om dennes rättigheter, studiens kvalitetssäkringar samt om studiens 

syfte och ämne. Detta moment genomfördes för att säkerställa att respondenten var medveten 

om ämnet som intervjun skulle tillhandahålla samt hur utförandet av intervjun skulle gå till, detta 

skedde innan inspelning.  

 

Intervjuerna genomfördes via en muntlig dialog mellan intervjuarna vid ett fysiskt möte i den mån 

detta var möjligt, annars över telefon. Intervjuerna inleddes med frågor som sammanfattade 

respondenten och företaget (Bilaga 1) för att sedan gå vidare till nästa intervjumoment där 

majoriteten av tiden gavs till respondenten att fritt associera kring huvudfrågan som ställdes. 

Intervjufrågan spann ofta vidare i olika småfrågor beroende på hur respondenten svarade på 

frågan, temat varierade utifrån de givna svaren. Intervjuarna var delaktiga och vägledde tillbaka 

respondenten om dialogen föll ut från temat socialt kapital och företagsprestanda, dock fick alltid 
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respondenten chansen att motivera sina kopplingar till ämnet om de svävade ut från det. De 

respondenter som ej hade möjlighet att delta fysiskt på intervjuerna intervjuades via telefon, 

dessa telefonmöten var som den fysiska dialogen redan förbestämda och låg enligt 

respondentens preferenser om vilken tid utförandet av telefonintervjun skulle ske.  

3.3.2 Val av respondent 

Då forskningsfrågan handlade om användningen av socialt kapital hos en aktör och hur detta 

skapar nytta på företaget var de två viktigaste kriterierna för respondenten: (1) Respondenten 

hade någon form av socialt kapital (2) Respondenten var på något sätt verksam i ett företag. Då 

socialt kapital är något i princip alla människor besitter och de allra flesta är verksamma i någon 

form av företag var studiens potentiella population väldigt stor. Utöver dessa kriterier ansåg 

författarna att ytterligare en fördel (dock ej ett kriterium då vissa respondenter ej passade in på 

detta) var att respondenterna var verksamma i ett så kallat SME företag, vilket definieras som ett 

företag med under 100 anställda. Detta då SMEs är den mest dominanta typen av 

företagsstruktur i världen (Ayyagari, Demiguc-Kunt, Maksimovic, 2011). 

 

Dessutom har tidigare studier tytt på att mindre företag är mer beroende av mänskligt kapital än 

större företag (Ismail, Khairy, Domil & Isa, 2014). Då mänskligt kapital är kopplat till socialt 

kapital (Coleman 1988; Felicio et al., 2014) bör detta vara en indikation om att det sociala 

kapitalets påverkan kan vara synligare i SME-företag än i större företag och författarna trodde 

därför att dessa variabler skulle vara lättare att urskilja i SME.  

 

Anledningen till att mindre företag värnar mer om mänskliga resurser och kapital än vad stora 

företag gör är att det finns begränsat med monetära resurser att använda för att effektivisera 

verksamheten hos de mindre företagen och även för att professionalisera interaktionen med 

företagets aktörer. Det mänskliga kapitalet blir ett SMEs konkurrensfördel att förhålla sig till på 

marknaden. (Carpenter, Sanders, Gregrson, 2001; Scozzi, Garavelli, Crowston, 2006) 

 

De fallen där företagen varit stora nationella företag eller globala företag har fokus lagts på 

respondenternas avdelningar. Precis som tidigare nämnt gjordes detta för att enklare urskilja hur 

respondenterna påverkat sitt företag med hjälp av dennes sociala kapital, detta är något som 

kan vara svårt att spåra på global nivå. 

 

Baserat på de ovannämnda kriterierna framkom det att populationen var bred och för författarna 

okänd i storlek, därför kunde inte studien ha ett representativt urval eller sannolikhetsurval. 

Anledningen till att urvalet i denna studie inte ansågs behöva vara representativt var för att syftet 
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med studien inte var att generalisera resultatet över ett fält eller en geografisk miljö. Studiens 

urval var ett icke-sannolikhetsmålstyrt bekvämlighetsurval. Detta menas att slumpen inte 

avgjorde vilka som kom att delta i undersökningen, då de valdes ut av författarna som ansåg att 

urvalets mångfald var viktigare än andra faktorer såsom population eller representation. För lista 

av studiens respondenter se bilaga 3. 

3.4 Sammanställning av resultat 

Intervjuerna som hölls spelades in då det ansågs vara en obligatorisk skyldighet vid en kvalitativ 

forskning då intervjuerna skedde via en muntlig dialog mellan författare och respondent. 

Anledningen till varför inspelning användes som verktyg syftade till att underlätta analysen av 

empiri genom att få möjligheten att blicka tillbaka och tolka vad varje enskild respondent svarade 

på intervjun. För att förenkla insamlandet av data transkriberades intervjuerna övergripande, det 

vill säga att transkriberingen inte skedde ord för ord. För att undvika en stor mängd otydlig och 

ostrukturerad text togs irrelevant data bort från empirinsamling, till exempel hostningar eller 

dialog som inte relaterade till intervjun. Om information saknades fanns alltid ljudfilerna kvar som 

en form av “back up” om några empiriska data skulle saknas eller ifrågasättas (Bryman & Bell, 

2011). 

3.5 Kodning 

Kodningen av sammanställd data skedde genom att de olika intervjuerna skrevs ut på papper 

och lästes sedan igenom samtidigt som meningar, ord eller delar av intervjuerna färgkodades 

beroende på innehåll där varje färg representerade någon av dimensionerna från den teoretiska 

referensramen för socialt kapital och företagsprestanda. Färgkodningen bedömdes utav 

författarna baserat på den teoretiska referensramen och vid oklarhet om kodning diskuterades 

ett val fram efter redovisning av teorin. I de fall där författarna ansågs sig ha otillräckligt teoretisk 

bakgrund återbesöktes databaser för kompletterande litteratursökning. 

 

Efter färgkodningen lästes intervjuerna igenom ytterligare en gång, denna gång för att hitta den 

historiemässiga kopplingen mellan de kodade delarna. Detta underlättade då det blev tydligare 

att se vilka kodningar som hörde ihop med varandra. Därefter sammanställdes varje koppling 

som en enskild berättelse där övergripande teman sammanfattades. Berättelserna fick sedan ett 

nummer samt vilka av de teoretiska dimensionerna som var aktiva i berättelsen vilket 

sammanställdes i en tabell. Denna tabell redovisades sedan i en form av punkdiagram för att se 

relationen mellan berättelserna. Detta diagram tillsammans med övrigt material användes sedan 

för analysen av studiens frågeställning.  
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3.5.1 Kodningsmall 

För att underlätta kodningen och öka studiens tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet 

utvecklades en kodningsmall (Se bilaga 4) som applicerades på den insamlade data. Denna 

mall baserades på den teoretiska referensramen och sammanfattade studiens olika variabler i 

teman samt korta beskrivningar om varje tema, dessa kodades i olika färger för att urskilja vilket 

tema som berörde vad i den insamlade data. Kodningsmallen låg till grund för vad i den 

insamlade data som skulle kodas samt inom vilket tema. Då data och analysen var kvalitativ 

användes teman istället för nyckelord då detta ansågs vara mindre begränsande då det ger 

kodningen en viss mån av tolkningsfrihet som författarna ansågs behöva (Bryman & Bell, 2011). 

Till exempel är ett tema “vänner” men även om respondenten skulle använda andra ord som till 

exempel “kompisar” eller “polare” kommer detta att kodas som “vänner”.  

 

Kodningsmallen användes för att underlätta för hur det empiriska materialet kodades i form av 

teman. Upplägget inspirerades från Lofland och Lofland (1995) diskussion kring vilka 

frågeställningar som blir aktuella vid kodningen samt hur de bör formuleras. Detta för att skapa 

en förståelse för vilken typ av händelse varje berättelse handlade om samt att ta reda på vilken 

dimension berättelseinformationen var ett exempel på. Genom att höra vilka nyckelord 

respondenterna använt var det enklare att katalogisera temat som sedan bidrog till förståelse 

över vilket av de teoretiska begreppen som berördes. Återigen söktes den subjektiva 

verkligheten från respondenterna då det var berättelserna som var i fokus. Utöver detta utfördes 

även en konventionell innehållsanalys på varje intervju då hela intervjun analyserades i sin 

helhet utan kodningsmall för att kunna dra slutsatser om övergripande teman eller 

underliggande meningar. 

3.6 Studiens etik 

Studien uppfyller forskningskravet då studien kommer vara tillgänglig för allmänheten efter 

slutförande. För att säkerställa informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet och individskyddskravet (Langemar, 2008; Bryman & Bell, 2011) i studien fick 

respondenterna ta del av en blankett (Bilaga 2) som meddelade denna om att deltagande i 

studien var frivilligt och kunde avbrytas när som helst. Blanketten innehöll även information om 

hur materialet skulle användas samt hur intervjun skulle gå tillväga. Respondenterna och 

företagen som denne arbetade för hade valet att vara anonyma i studien. Eftersom många 

intervjuer skedde över telefon, lästes denna blankett upp för samtliga respondenter innan 

intervju för godkännande. Detta gjordes då delar av respondentens privata liv och relation kunde 
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komma på tal under intervjun, därför ville författarna säkerställa att respondenten kände sig 

bekväm och medveten om vad deltagandet i studien innebar.  

 

3.7 Kvalitetssäkring 

Detta avsnitt diskuteras det kring studiens hållbarhet och äkthet genom begreppen tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering.  

 

Tillförlitlighet (kan liknas vid intern validitet)  

Studiens tillförlitlighet grundar sig i två faktorer, dels användes en öppen intervjustruktur, detta 

gjorde att respondenterna fritt fick associera kring ämnet och själva beskriva sin verklighet kring 

fenomenet. Dels delades studiens empiri och resultat med respondenterna efter intervjun, detta 

för att respondenterna själva kunde komma med kommentarer och säkerställa om resultatet 

stämde överens med deras uppfattningar.  

 

Överförbarhet (kan liknas vid extern validitet) 

Överförbarheten i en kvalitativ studie ligger mycket i betraktarens ögon med fokus på kontext 

(Bryman & Bell, 2011). Möjligheten att bedöma överförbarheten i studien stärktes genom tydliga 

beskrivningar av teori, tillvägagångssätt och resultat, detta för att läsaren själv kunde avgöra 

överförbarheten i resultaten till andra sociala miljöer, kulturer och fall.  

 

Pålitlighet (kan liknas vid intern reliabilitet)  

I denna studie ökade pålitligheten genom konsekventa uppdateringar av teoriram och 

metodkapitel, detta gjordes för att studiens teoriram och utförande representerar verkligheten, 

alltså att de teorier som redovisats var de som använts samt att den metod som redovisats var 

den som applicerats. Utöver detta ökade även pålitligheten i studien då allt material, källor, data, 

kodning och resultat fanns tillgängliga för granskning efter studiens slutförande, detta för att 

säkerställa för utomstående att det som redovisades i studien stämmer med materialet det 

baserades på.  

 

Konfirmering (kan liknas vid extern reliabilitet) 

Då konfirmering handlar om att läsaren eller studiens granskare ska slå fast om resultaten går 

att styrka eller om forskaren har agerat baserat på sina personliga värderingar (Bryman & Bell, 

2011), blir även detta en fråga om tydlighet och transparens i studien. Genom att påvisa vilka 

källor som använts och vilken metod som applicerats och sedan redovisa resultat och slutsatser 

möjliggjordes en lättare granskning av studiens konfirmering då läsaren själv kunde fatta beslut 
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om huruvida författarnas egna åsikter hade påverkat resultatet. Författarna valde dock att ha ett 

eget diskussionkapitel där det gavs plats för diskussion kring resultaten med författarnas egna 

åsikter.  
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4.0 Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Efter utförda intervjuer, transkribering och kodning 

av materialet resulterade studien i total 46 storys återberättade av 21 respondenter. Dessa 

storys här nedan sammanfattats samt kategoriserats utifrån kodningsmallen (Bilaga 4). 

Varje story har sedan även placerats i ett rutdiagram baserat på vilken sorts socialt kapital och 

vilken sorts företagsprestanda som har kodats. Detta gjordes för att skapa en överblick av 

studiens empiriska material samt göra det lättare att hitta storys som berör specifika dimensioner 

av socialt kapital i kombination med företagsprestanda.  

 

4.1  Storytabell 

 

Socialt kapital: Strong Ties (S) Weak Ties (W) Structural Holes (H) Network Diversity (D) Network Size (Z)  

Företagsprestanda: Growth (G) Profit (P) Non-financial (F)  

Story Respond

ent/ 

Företag 

Story Socialt 

Kapital 

Företags- 

prestanda 

1 1 Respondenten har via sin mamma kommit i kontakt med en 

person som har arbetat i samma bransch tidigare. Denna 

person har hjälpt respondenten med vägledning och tips 

inom branschen Detta har gjort att respondenten har sparat 

mycket tid och ansträngning på något som denne annars 

hade fått ta reda på själv. 

S,H,D F 

2 2 

 

 

Tack vare respondentens familj och vänskapsrelationer får 

företaget kunder som de annars hade gått miste om. Tack 

vare respondentens sociala kapital handlar en stor del av 

dennes nätverk hos företaget. Respondenten bidrar med en 

större kundgrupp genom sin sociala omgivning. 

S,Z, G,P 

3 2 Respondenten har med hjälp av sitt social kapital inlett ett 

samarbete med ett annat företag i staden. Det sociala 

kapitalet har uppstått genom att respondenten och kontakten 

har tränat på samma gym. Samarbetet ämnar till att båda 

företagen marknadsför varandra då de är i olika men ändå 

länkande branscher. 

W F,P 
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4 2 Respondenten har med hjälp av sitt sociala kapital fått en 

nära vän, som tidigare var kurskamrat anställd på företaget. 

Tack vare detta fick företaget en anställd som passade bra in 

hos dem och detta bidrog till att företaget fick ytterligare 

kompetenser i form av personal via anställning. 

S G,F 

5 3 Respondenten blev kontaktad av en tidning som ville skriva 

ett reportage om företaget och önskade bilder till reportaget. 

Dessa bilder fanns inte hos företaget och respondenten 

genom sina bekanta kontakter kom i kontakt med en person 

som digitalt kunde skapa en bild av företagets produkter. 

Respondenten sparade tid och pengar på detta då ingen 

större informationssökning behövdes för att nå kompetensen. 

W,D P,F 

6 3 Respondenten behövde en informationsgrafik till företagets 

hemsida. En nära vän till respondenten som hade studerat 

informationsdesign skapade denna åt respondenten och 

samtidigt hjälpte respondenten med sin expertis till ett lägre 

pris.  

S F,P 

7 4 Respondenten har via sin kusin fått gratis produkter som 

använts i den dagliga verksamheten på dennes arbetsplats. 

Genom att vända sig till sin kusin sparade respondenten 

både tid och pengar då produkten inte kostade någonting för 

företaget.  

S,H P,F 

8 4 Respondenten har genom en släkting införskaffat 

sysselsättning i form av arbete för företaget. Företaget 

bedriver daglig verksamhet och detta var därför ingen kund till 

företaget. Detta bidrog till mer arbetsmöjligheter för företaget 

och tidsbesparing.  

S G,F 

9 5 Respondenten använde en personlig kontakt för att testa 

säljmaterial då denna kontakt befann sig i målgruppen. Detta 

gjorde att respondenten fick feedback på säljmaterialet vilket 

ledde till kvalitetsförbättring av materialet.  

S F 

10 5 Respondenten använde sig av en ytlig tidigare arbetsrelation 

för att få information om införförskaffande av nytt CRM-

system för respondentens nya företag. Denna information 

menade respondenten fanns tillgänglig ändå men att den var 

W F 
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mer pålitlig via sin kontakt.  

11 5 Respondenten använde sig av tidigare studiekamrater för att 

hjälpa respondenten i beslutsfattande om företagets nya 

hemsida. 

W F 

12 6 Respondenten hade sen tidigare en ytlig kontakt som då var 

latent. Det visade sig senare att denna kontakt blev aktuell för 

rekrytering av respondentens företag. Detta ledde till att 

kontakten signade med respondentens företag. Detta gjorde 

att företaget både tjänade pengar och förkortade sin 

rekryteringsprocess. 

W,H P,F 

13 6 Respondenten använde sitt privata nätverk för att hitta en ny 

kompetens som potentiellt kommer att anställas i företaget. 

S G 

14 7 Respondenten medverkar i ett nätverk med andra personer 

med liknande titlar som respondenten. Detta nätverk delar 

med sig av dokumentationer och erfarenheten mellan 

varandra. Detta underlättar respondentens arbete och sparar 

pengar åt företaget. 

W,Z P,F 

15 7 Respondentens företag samarbetar tillsammans med andra 

företag och jobbar tillsammans för att pressa priser och 

minska arbetsbördan. 

W,Z F,P 

16 8 Respondenten fick ansvar för företagets sociala medier och 

sökte därför att utöka sin egen kompetens och tog hjälp av en 

nära kontakt som lärde respondenten i användande av 

sociala medier. Denna kontakt resulterade i 

kompetensförbättring hos respondenten samt dennes 

kollegor och i viss mån tidsbesparing. 

S,H G,F 

17 8 Respondenten ingick i ett projekt som saknade personal. 

Tack vare respondentens ytliga kontakt med en tidigare 

studiekamrat anställdes denna till projektet.  

W G 

18 8 Under ett projekt använde respondenten sina bekanta 

kontakter för att ta reda på information om till exempel lagar 

och regler kring inköp och budgetering samt införskaffande av 

gratisprodukter i till projektet.  

W,H F,P 

19 9 Vid uppstart av företag utomlands var respondenten tvungen W,H,D G 



26 
 

att inneha en mäklarexamen, eftersom detta tog tid att skaffa 

själv kontaktade respondenten en ytlig bekant med 

mäklarexamen och anställde denna person då denna person. 

Detta resulterade i att företaget kunde bedriva sin verksamhet 

lagligt. Kontakten fungerade även som en brygga mellan 

företaget och nya potentiella kunder. 

20 10 Respondenten ingår i ett professionellt nätverk av andra 

tandläkare och specialister. Detta nätverk rekommenderar 

patienter mellan varandra då alla i nätverket har någon form 

av spetskompetens. Detta resulterar i en bättre tjänst för 

kunden samt fler jobb. 

W,H F,G 

21 10 Respondenten använde sig en gång av en patient för att ta 

fram reklammaterial då patienten jobbade med detta. Tack 

vara att respondenten har ett stort och brett nätverk kom han 

åt denna kompetens. 

W,Z,D,H F 

22 11 Respondenten blev på en fest närmad av en person som 

föreslog ett samarbete med en annan person som denne 

kände. Detta utvecklades sedan till respondentens största 

affärspartner. Genom denna ytliga kontakt samt 

rekommendationer har respondenten fått fler uppdrag inom 

branschen. 

W,H G 

23 11 Respondenten har genom ett tidigare samarbete fått 

möjligheten att producera en annan persons turné vilket 

innebär mer arbetsmöjligheter för respondentens företag. 

W G 

24 11 Respondenten har via en affärsmässig relation anställt en 

person för produktion av mediamaterial för respondentens 

företag. Denna relation har med tiden utvecklats till en privat 

vänskapsrelation och har därefter resulterat i 

kostnadsbesparingar vid samma arbete 

S P 

25 12 Respondenten har vid flertalet tillfällen arbetat tillsammans 

med samma fotograf vid produktion av 

kommunikationsmaterial. Detta har resulterat i en 

professionell relation mellan dessa vilket gör att 

respondenten fortsatt använda sig av samma fotograf. 

Respondenten menar att detta har flera fördlera som till 

W,H F 
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exempel smidigare arbetsprocess och mer tillit. 

 

26 12 Genom en utvecklad relation till en kollega på en annan 

avdelning menar respondenten att dennes arbete har 

påverkats av relationen. Arbetet som respondenten utför 

återspeglas på ett annorlunda sätt då denne använder sig 

oftare av information från kontakten vilket resulterar i mer 

material som kommuniceras från den avdelningen där 

kontakten jobbar. Respondenten och kontakten drar nytta av 

varandras kompetenser för att gynna informationsspridningen 

och nyhetsflödet på företaget. 

W,H G,F 

27 13 Respondenten som jobbar som journalist fick ett tips av en 

nära vän om att en tränare i ett idrottslag meddelat efter en 

träning att denne sagt upp sig, då vännen spelade i laget. Via 

denna nära relation kunde respondenten vara först med att 

skriva om händelsen och på så sätt leverera en bättre 

produkt än sina kollegor.  

S,H F 

28 13 Respondenten har genom sitt företags kontaktnät kommit i 

kontakt med personer som kan bidra med access och 

information som är av vikt för företaget inom respondentens 

avdelning. Respondenten kontakter endast dessa personer 

vid yrkesrelaterade fall. 

W F 

29 14 Respondenten som jobbar med rekrytering sålde in sitt egna 

företag till sin extra-pappa då han sökte personal till sitt egna 

företag vilket resulterade i en ny kund för respondentens 

företag.  

S,H G 

30 14 Respondenten har genom sitt kontaktnät rekryterat lämpliga 

och bra kvalificerade kandidater för rekrytering via 

respondentens företag. Denna tidigare relation till 

kandidaterna tog bort en del osäkerheter i 

rekryteringsprocessen. 

H,S G,F 

31 15 Respondenten menar att denne har en relation till en av sina 

kunder och där igenom erhåller värdefull information om hur 

respondenten bör förbättra sina egna produkter. 

Yrkeskontakten hjälper till att bidra med information som 

W F 
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underlättar arbetet för respondenten.  

32 15 Respondenten menar att företaget tack vare deras relationer 

med sina kunder erhåller fler kunder då ryktet sprids att de är 

lätta att ha och göra med.  

W G 

33 15 Respondenten har med hjälp av sin flickvän kommit i kontakt 

med en inköpare som i dagsläget är respondentens företags 

största kund.  

S,H F,G 

34 16 Respondentens släkt och vänner väljer ofta att handla hos 

respondentens företag. Respondenten har även genom mer 

ytliga kontakter från återkommande kunder ökat försäljningen 

genom att skapa säljrelationer. 

W,S G 

35 16 Respondenten har genom kollegor en access till en 

kontaktperson på leverantörsföretagen. Detta på grund av att 

leverantörerna för i tiden hade representanter på företaget. 

Detta gör att denna kontakt endast finns mellan äldre 

kollegor.  

W,H F 

36 17 Respondent kontaktade en bloggare med stora nätverk på 

sociala medier. Denna kontakt resulterade i fler bokningar 

och förfrågningar samt fler följare till respondenten. Kontakten 

fungerade som bryggan mellan dennes nätverk och 

respondentens. 

W,H G 

37 17 Respondenten har använt sin före detta svärmor samt 

hennes kompetens för att hjälpa respondenten vid bokföring 

och andra skatterelaterade frågor.  

S,D F 

38 17 Respondenten deltog i en workshop där respondenten lärde 

känna en annan fotograf. Genom denna kontakt fick 

respondenten senare möjligheten att medverka som assistent 

hos kontaktpersonen. Detta resulterade i erfarenheter, bra 

PR och fler kontakter. 

W,H P,F 

39 18 Respondenten har genom sina ytliga såväl som nära 

kontakter bidragit med kompetenser till företaget genom 

rekrytering av passande kandidater, både i form av fast 

anställning och vikariat. Detta har besparat företaget mycket 

resurser i form av tid. 

S,W G,F,P 
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40 18 Respondenten har genom två nära kontakter kommit åt 

personer som medverkat i företaget genom att skriva ett 

exjobb/kandidatuppsats 

S,H F 

41 19 Respondenten använder sina ytliga arbetskontakter för att 

införskaffa kompetenser som respondenten själv saknar. 

Respondenten ser sin yrkesroll som generalist och menar att 

det är mer tidseffektivt och ger bättre resultat att förlita sig på 

sina kontakters spetskompetens. 

W,H,Z,D F 

42 20 Respondenten har med hjälp av sina gamla kontakter fått 

möjligheter att medverka i olika projekt som ämnat till att öka 

medvetenheten samt kunskapen om industribranschen och 

respondentens företag. 

W,H,Z F 

43 20 Respondenten har vidarebefordrat information till chefer om 

kontakter som kvalificerar för speciellt utvalda tjänster hos 

företaget. Detta för att underlätta rekryteringsprocessen samt 

bespara mycket tid genom referenser och gamla 

erfarenheter. 

W,H,Z F 

44 20 Respondenten har använt sig av företagskontakter för att ta 

reda på små vardagliga tips vid till exempel utlandsresor som 

underlättat för det vardagliga arbetet utomlands. 

W F 

45 20 Respondenten har sammankopplat två leverantörer som 

tidigare inte jobbade tillsammans med varandra för 

respondenternas företag. Detta bidrog till fler leverantörer 

som en stor kostnadsbesparing. 

W,H G,P,F 

46 21 Respondenten med hjälp av sitt stora professionella nätverk 

har det enkelt att sammankoppla kompetenser för att förenkla 

samt effektivisera arbetsprocesserna hos företaget. 

W,H F 

           (Tbl 3. Storytabell) 

Socialt kapital: Strong Ties (S) Weak Ties (W) Structural Holes (H) Network Diversity (D) Network Size (Z)  

Företagsprestanda: Growht (G) Profit (P) Non-finacial (F)  
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4.2 Dimensionsdiagram  

Socialt kapital Story 

Strong Ties (S) 2,4,8,13,16,29,30, 

33,34,39 

2,6,7,24,39 1,4,6,7,8,9,16,27,30 

33,37,39,40 

Weak Ties (W) 17,19,20,22,23,26,3

2, 34,36,39,45 

3,5,12,14,15,18,38, 

39,45 

3,5,10,11,12,14,15,1

8,20,21,25,26,28, 

31,35,38,39,41,42, 

43,44,45,46 

Structural Holes (H) 16,19,20,22,26,29,3

0, 33,36,45 

7,12,18,38,45 1,7,12,16,18,20,21,2

5,26,27,30,33,35, 

38,40,41,42,43,45, 

46 

Network Diversity 

(D) 

19 5 1,5,21,37,41 

Network Size (Z) 2 2,14,15 14,15,21,41,42,43 

Företagsprestanda Growth (G) Profit (P) Non-financial (F) 

          (Tbl 4. Storydiagram) 

 

Det materialet som samlades in kodades utifrån fem dimensioner av socialt kapital och tre 

dimensioner av företagsprestanda. Även om vissa storys kodades in i samma kategori framkom 

det att alla storys i samma kategori hade olika handling. Detta var förväntat då teorierna som 

kodningsmallen baseras på är så pass breda att varje dimension kunde innefatta flertalet olika 

saker. Genom att därför bryta ner och analysera varje dimension i varje story kunde författarna 

urskilja vad varje dimension var uppbyggda av.  

  



31 
 

5.0 Resultatdiskussion   

I detta avsnitt kommer det empiriska materialet jämföras med det teoretiska ramverket för att 

bekräfta huruvida de olika dimensionerna som observerades och kodades i intervjuerna kan 

anses vara dimensioner av socialt kapital. Det kommer därefter att undersökas vilka delar av 

dessa dimensioner som observerats som inte är med i den teoretiska referensramen. Det 

kommer sedan diskuteras som potentiella nya byggstenar av dimensionerna för att på så sätt 

berika fenomenet socialt kapital för framtida studier.   

 

5.1 Socialt kapital 

Vid samtliga intervjuer fanns det ett återkommande tema vilket var att respondenterna använde 

sig av sitt sociala kapital för att införskaffa värdefulla fördelar för deras företag vilket i längden 

påverkade företagets prestanda, detta kriterium är grunden för vad socialt kapital faktiskt är 

(Coleman, 1988; Burt, 2000; Sobel, 2002). Enligt Woolcook och Narayan (2000) är socialt 

kapital mycket svårt eller kanske till och med omöjligt att mäta med hjälp av ett ensamt rättvist 

mått tack vare dess komplexa natur. Även om denna studie inte har försökt mäta socialt kapital 

framkommer det ändå att fenomenet i sig är oerhört varierande och kontextbaserat även inom 

det ekonomiska fältet. Detta tema uppmärksammades då alla intervjuer gick att koda och delade 

många liknande teman men att dessa uttrycktes på flertalet olika sätt beroende på 

respondenten, situationen eller företaget som denne representerade.  

 

5.2 Strong Ties/Weak Ties 

Ett av de tydligaste resultaten av studien var att samtliga av de 46 stories kunde kodas som 

antingen strong eller weak tie. Eftersom socialt kapital beskrivs som det abstrakta kapital som 

återfinns mellan aktörer i deras relationer och nätverk (Coleman 1988) är det ganska självklart 

att samtliga studier om socialt kapital måste studera relationen mellan en eller flera aktörer. 

Om så är fallet kan argument göras för att en relation måste vara strong eller weak, annars 

existerar den inte. Detta gör att det inte var förvånande att någon av de två dimensionerna 

kodades i samtliga fall.  

 

Det som är intressant dock är hur Stam et al (2014) väljer att gruppera de olika dimensionerna i 

deras studie då de menar att socialt kapital kan studeras utifrån alla eller någon av deras fem 

dimensioner. Hur kan till exempel strukturella hål studeras utan att även ta strong och weak ties i 
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beaktning om dessa framkommer i alla fall av socialt kapital? Det är ingen kritik mot Stam et als 

operationalisering då det säkerligen går att studera strukturella hål utan att fokusera på styrkan i 

banden mellan individer men författarna hävdar ändå att Strong/Weak ties är en essentiell del av 

socialt kapital och därför alltid bör tas i beaktning vid studier av detta.  

 

Utöver detta observerades även i studien hur strong och weak ties förändras beroende på 

aktörens subjektiva uppfattning. Enligt Granovetter (1973) är bandens styrka beroende på 

variabler som emotionell intensitet, hög intimitet och ömsesidighet samt tid. Detta är faktorer 

som individer kanske inte har i beaktning när de beskriver sin relation till en annan person.  

 

Ett exempel på detta var i story 8 där respondenten uttryckte sig på följande sätt: 

 

“...vad blir det? Jag kan inte säga kusin, även om vi turkar gärna säger kusiner till varandra. Det är 

typ syssling kan vi säga, säg syssling” (respondent 4)  

 

Samtidigt påstod respondenten att relationen var väldigt familjär och nära även om 

respondenten senare klargjorde att de endast träffades “kanske en gång i månaden, en gång 

var annan månad”  

 

Detta citat bör kodas som Strong eftersom tydliga familjära teman uppkommer. Dock 

observerades det andra fall där respondenten valde att inte beskriva personer som ansågs som 

kompisar eller vänner som en strong tie. Detta kan visa att bandets styrka är väldigt subjektiv 

från individ till individ. Kanske kan samma relation mellan två individer beskrivas som weak och 

strong beroende på vem som tillfrågas och vad denne har för uppfattning om relationen.  

 

På ett personligt plan kan tilläggas att en av författarna till exempel inte ens vet vem som är 

dennes syssling och därför aldrig skulle klassa det som en strong tie baserat på endast det 

faktum att de är släkt utan skulle istället klassa det som en avlägsen kontakt något som 

Granovetter (1973) skulle kalla en weak tie. 

 

Relaterat till detta observerades även fall av tvetydighet eller oklarhet över huruvida relationen 

ansågs som Strong eller Weak: 

 

“...det är inte så att vi typ känner varandra, men vi är absolut bekanta, hon behandlar ju mig som 

en vän när man skriver sms och sådant, hon är jättegullig på det sättet” (respondent 17)  
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I detta fall berättar respondenten om hur denne har en emotionellt ganska stark relation med en 

annan person men uttrycker ändå att de egentligen inte känner varandra och skulle klassa 

relationen som “bekant”. 

 

I ett annat exempel visar en respondent hur denne subjektivt bedömer bandens styrka men 

fortfarande väljer att använda ord som “kompisar” även om det som sägs mer påminner om 

weak tie utifrån Granovetters (1973) kriterier.  

 

“...Sen har man ju sina närmsta vänner, närmsta vänner för mig är de som jag ringer mitt i natten 

när mamma hamnar på sjukhus eller sambon kanske skulle gått ut genom dörren, sådana saker. 

De personer som man visar alla sina sidor för. Sen har man ju vänners vänner, de som man 

kanske mer är kompisar på Facebook, de man inte riktigt bryr sig om att ringa när de fyller år.” 

(respondent 20)  

 

Även respondent 11 lyfter hur endast ett namn på relationen inte behöver påvisa relationens 

styrka.  

 

“jag har ganska många som jag skulle säga ‘ja jag är vän med den personen’ fast vi kanske inte 

umgås privat.” (respondent 11) 

 

Respondenten lyfter bra fram hur en av Granovetters kriterier, nämligen tid kan förändra en 

relation från i det här fallet weak till strong.  

 

“...där började det egentligen innan vi kände varandra, då var det bara yrkesrelaterat, sen har vi 

utformat en vänskapsrelation av det i längden.” (Respondent 11) 

 

Respondent 11 lyfter i dessa två citat även det sista som författarna vill diskutera kring strong 

och weak ties, nämligen distinktionen mellan professionell och privat som här exemplifieras av 

flera andra respondenter: 

 

“Vänner. Eller jag skulle vilja kalla det studiekamrater, jag känner ju inte någon av dem personligt” 

(respondent 5)  

 

“...det är inte privat det är professionellt…” (Respondent 6) 

 

“ja ja, fast inte Facebook-privat på det sättet, för jag skiljer på LinkedIn, det är rent professionellt” 

(respondent 7) 
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“...det var nog privata bekanta främst, inte privata vänner” (respondent 8) 

 

Detta påvisar att respondenterna gör en avgränsning mellan dessa två termer något som inte 

var planerat för i kodningsmallen. Dock verkar det inte som att professionell och privat bör 

ersätta strong eller weak ties då det verkar som att dessa två kategorier existerar samtidigt.  

 

I tidigare studier är det redan känt att socialt kapital operationaliseras som strong eller weak ties 

(Granovetter 1973) eller som det nära besläktade bonding eller bridging (Putnamn, 2000)  

Ett förslag till framtida studier är därför att addera dimensionen av privata och professionella 

relationer tillsammans med social kapital-dimensionen Strong och Weak ties.  

I tabellen nedan ges förslag på hur dessa två kategorier kan existera samtidigt samt vad som 

skulle kunna tänkas finnas i varje fält.  

 

 Privat Professionell 

Strong ties Strong-privat (Föräldrar, 

bästa vänner, syskon)  

Strong-professionell (En 

strong tie som endast är 

kopplad till arbetslivet)  

Weak ties Weak-privat (vänners 

vänner, avlägsna släktingar) 

Weak-professionell (Kollega, 

affärspartner) 

(Tbl 5. Fyrfältsmatris över strong/weak ties och privat/professionell)  

 

Genom att addera ytterligare två byggstenar till dimensionerna om strong och weak ties hoppas 

författarna ge vidare forskning mer förståelse genom att tydliggöra det faktum att privata 

relationer inte är bundna till strong ties och att professionella relationer inte är bundna till weak 

ties.  
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5.3 Structural Holes 

I studien framkom det att överbryggningen av structural holes användes av respondenter för att 

få tag i resurser som annars skulle kräva en mycket större motprestation att införskaffa. I studien 

har det visats exempel på hur personer införskaffat sig allt från kompetenser till fysiska resurser 

med hjälp av överbryggat structural holes. Burt (1992) har rätt när han menar att när structural 

holes finns existerar en frånvaro mellan två nätverk och deras resurser mellan varandra. När 

detta hål sedan på något sätt överbryggas eller “täpps igen” görs detta genom att en aktör aktivt 

anstränger sig för att täppa till hålet via en kontaktpunkt som länkar de två nätverken. 

 

I story 1 berättar respondenten att kontakten erhöll mycket kompetens och erfarenheter inom 

branschen som respondenten var ny i. Senare in i storyn berättar även respondenten hur 

kontakten vidareintroducerade respondenten till ytterligare kontaktnät. 

 

“Han sitter ju på grymt mycket kompetenser och erfarenheter inom branschen.” (Respondent 1) 

 

I story 12 berättar respondenten hur denne kommer i kontakt med en person som är kvalificerad 

för arbetsuppgiften hos företaget och rekryterats. Respondenten menade att genom denna 

kontakt underlättade det för företagets rekryteringsprocess. 

 

“Det brukar snarare bli att jag får tag i någon eller man kan säga en andrahandskontrakt, att det är 

en person jag inte känner men som känner någon jag känner…” (Respondent 6) 

 

En annan story var story 19 där respondenten fick tillgång till en bit gräsmatta utan kostnad som 

användes i ett av respondentens projekt. Denna gräsmatta fick de tag i tack vare att en i 

respondentens projektgrupp hade kontakt med en person som arbetade på en fotbollsarena i 

staden. 

 

“En i vårat projekt kände någon som jobbade där som visste att det fanns extra gräsmatta så vi 

hade liksom tentaklerna ute mycket hela tiden i det där projektet.” (Respondent 8) 

 

Story 22 förklarar respondenten att dennes verksamhet bygger på rekommendationer, 

referenser, rykten och kontakters kontakter.  

 

“Det kan vara att jag haft kontakt med en person som tidigare introducerade mig för en annan 

person som har andra kontakter [...] du borde snacka med honom och köra där.” (Respondent 11) 
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I studien framkom det att själva “hålet” som täpps till i dimensionen structural holes kan vara på 

två olika sätt. Antingen fungerar respondenten som en knytpunkt mellan två aktörer som till 

exempel i story 45 där respondenten med hjälp av sitt sociala kapital sammankopplade två 

leverantörer med varandra.  

  

“Så då kopplade jag ihop två leverantörerna, som är företagets leverantörer. Så fick leverantör Y 

köpa av leverantör X, istället för att leverantör klippa av leverantör X helt från oss.” (Respondent 

20) 

 

Eller så knyter respondenten en kontakt med någon som fungerar som en brygga till ett nytt 

nätverk eller en ny resurs som i till exempel story 21 

 

“Jaa exakt! Han har absolut varit som en brygga för oss. Eftersom han är mäklare så känner han 

många och har sålt många hus till svenskar, så han har definitivt varit en brygga för oss då han 

gett oss möjligheten att få fler husägare.” (Respondent 9) 

 

Strukturella hål i denna studie kan ses från två olika perspektiv. Antingen kan individer själva 

agera som bryggan mellan två eller flera nätverk för att öka de prestandaorienterade 

dimensionerna för företaget. Eller kan Individen ses som den kontaktpunkt som ska knytas ihop 

med en extern kontakt eller resurs via en annan part. Utan någon direkt aktivitet eller aktivt 

agerande från individens håll finns det inget sätt att överbrygga hålet. Strukturella hål 

överbryggas genom aktivt agerande från individen, men identifierade av hålet kan ske mer 

passivt. Det vill säga när individen upptäcker att den behöver en resurs som inte går att nå utan 

hjälp från externa aktörer i individens nätverk. I studien framkom det att strukturella hål finns 

enbart under korta perioder efter att hålet har identifierats, detta beror på att kontaktpersonen 

som knyter ihop resurserna eller nätverket endast behövs vid “introduktionen” mellan de två. 

Efter att en kontakt är etablerad sker kontakten mer direkt mellan aktörerna och utbytet liknar 

mer en professionell weak tie relation baserat på Granovetter (1973).  
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(Fig 5. Strukturella hål i förhållande till respondenten)  

 

Bilden visar hur perspektivet av structural holes kan förändras. Den översta figuren illustrerar story 45 och 

den understa figuren illustrerar story 21.  

 

 

Detta gör att vid definiering av structural holes kan det vara av vikt att inte bara titta på vilka 

nätverk som aktören kan fungera som en brygga i mellan utan att även titta på vilka aktörer i 

nätverket som kan fungera som en brygga mellan aktören själv och nya nätverk. 

 

Structural holes har även en tendens att försvinna över tiden då personer tenderar att knyta 

hållbara kontakter direkt med varandra efter överbryggandet. Detta gör att det även finns en 

tidsaspekt som bör tas i beaktning i framtida studier om structural holes inom socialt kapital. 

Förklaringen till detta kan vara att även om överbryggningen till en början fungerar som en 

knytpunkt mellan två aktörer som inte har direkt kontakt, så brukar dessa två aktörer utveckla en 

egen direkt kontakt med varandra vilket på så sätt gör att det strukturella hålet “försvinner”.  

 

I studien observerades det att structural holes är starkt kopplade till Burt´s (2005) teori om 

resource dependence theory samt Putnamns (2000) och Woolcook & Narayan´s (2000) teorier 

om bridging då det verkar som att strukturella hål tenderar att användas när aktören försöker att 

på något sätt införskaffa sig en ny resurs som denne tidigare inte har tillgång till.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondent 

Respondent 
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5.4 Network diversity 

 

I story 1 menade respondenten att kontaktens network diversity var en avgörande faktor för 

företagets förbättrade prestanda. I story 5 å andra sidan menade respondenten att det snarare 

var dennes egna nätverks mångsidighet som var den bidragande faktorn då uppgiften i sig, att 

rendera en 3D-bild av en byggnad krävde en ganska specificerad yrkeskompetens, i detta fall 

arkitekt. Respondenten menade att detta sätt att jobba inter var ovanligt för företaget.  

 

“Hela mitt företag är ju så att det är ganska litet till kärnan av de som faktiskt är anställda men vi 

har ju ett väldigt brett nätverk [...] eftersom vi tar in folk lite här och var som är experter [...] 

företaget i sig är ju ganska litet men ska man räkna in alla som gör saker så är det ganska stort.” 

(Respondent 3) 

 

I story 37 pratade respondenten om hur dennes nätverk i stort bestod av många personer med 

ungefär samma bakgrund och kompetenser, dock lyfte respondenten det faktum att det var 

mångfalden i kontaktnätet som spelade roll då respondenten hade en kontakt med erfarenhet 

inom revision och redovisning, något som respondenten själv saknade och inte kunde få tag på 

via någon annan kontakt. I denna story lyftes mångfald som en bidragande faktor.  

 

I story 41 beskrev respondenten sin egen roll som “generalist” och hävdade att denne förlitade 

sig mycket på mångfalden i dennes nätverk:  

 

“Det är omöjligt att kunna allt om allt och det är liksom då man får förliga sig på att de som har 

spetskompetens eller är specialist kan göra sin sak så kan jag göra det jag ska göra.”  

(respondent 19)  

 

Det tydligaste som uppkom i studien relaterat till Network diversity var att denna dimension var 

enormt kontextbaserad. Precis som socialt kapital i sin helhet kan det vara svårt att mäta 

network diversity utan att först sätta en kontext för mångfalden.  

 

En persons nätverk och sociala kapital kan användas på ett sätt i en kontext men kanske inte 

användas alls i en annan kontext. Ett nätverks diversity kan därför förändras från fall till fall. Till 

exempel berättade respondent 5 att denne hade ett:  

 

“…brett nätverk fyllt av juniora människor i juniora roller. Jag känner många människor i 

många olika branscher”  
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Vid läsande mellan raderna i ett citat som detta framkommer det att detta nätverk kan anses 

som brett ur kontexten “branschtillhörighet” men att det kan anses som smalt i kontexten “nivå” 

då respondenten kände “juniora människor i juniora roller”. 

 

Samma nätverk kan alltså ha olika mycket diversity beroende på vad som efterfrågas. En person 

med ett mycket brett nätverk runt om i Sverige kanske har ett smalt nätverk internationellt eller 

en person som känner människor med väldigt olika nationalitet kanske har en smalt nätverk när 

det kommer till erfarenhet om kontexten handlar om vilken bransch man har kontakter i.  

 

Enligt Lin (2001) är mångfalden i ett nätverk till fördel då det tillåter aktörer att tillgå en större 

spridning av resurser medans enligt Nahapiet och Ghoshal (1998) är mångfaldsnätverk inte lika 

fördelaktigt. Denna konflikt mellan forskare kan bero på att återigen diversity är svårt att 

definiera utan en kontext. I denna studie är det ganska tydligt att mångfald i nätverk är av fördel 

för företagsprestanda, detta ligger i linje med Reagans och Zuckerman (2001). 

 

Problematiken uppstår vid mätning av denna mångfald. Eftersom kontexten förändrar 

mångfalden anser författarna att framtida studier av nätverksmångfald är mycket svåra eller 

kanske till och med omöjliga att mäta utan kontext. 

5.5 Network Size 

  

Story 2 handlade om hur respondentens nätverk expanderat under dennes liv tack vare att det 

faktum att respondenten bott på samma ort under en längre period.  

 

“Alltså nu låter det nästan lite skryt-skryt men jag har liksom bott här i (stad) väldigt länge så jag 

känner ju väldigt mycket folk” (Respondent 2) 

 

Story 14 och 15 ligger i direkt kontrast mot story 2 och handlade istället om ett stort icke-

personligt och professionellt nätverk över en stor geografisk yta. Detta nätverk baserades 

snarare på företagens relation än personerna i nätverkets relation även om dessa också har en 

relation med varandra.  

 

Någonstans mitt i mellan dessa två exempel på nätverksstorlek finns story 21 där respondenten 

tack vara många år i branschen och många patienter har byggt upp ett stort nätverk. I likhet med 

story 2 är denna story mer individriven men precis som story 14 och 15 är denna story snarare 

arbetsmässig och professionell än vänskaplig som var fallet i story 2. Även story 41, 42 och 43 
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var arbetsmässiga och professionella men fortfarande indviddrivna. I samtliga av dessa tog 

respondenten upp faktorn och nätverksstorlekt i antal kontakter. Dock var story 41 begränsad till 

endast interna kontakter inom företaget till skillnad från story 42 och 43 som även berörde 

kontakter utanför företaget.  Respondent 20 beskrev sig själv på följande sätt i samtal om hur 

många kontakter denne ansåg sig själv ha:  

 

“Det [socialt kapital] är en sak som jag använt väldigt mycket just faktiskt via mycket kontakter 

som jag haft, allting ifrån lärare till gamla fotbollskompisar alltså, you name it, jag är ett litet socialt 

monster.” (Respondent 20)  

 

Network size är till skillnad från network diversity mycket enklare att studera då det handlar om 

storlek av nätverk och antal kontaktpunkter. Dock framkom det i denna studie att vilka 

kontaktpunkter som ska mäta och vilka som inte ska mätas kan vara väldigt svårt att veta. Detta 

på grund av att alla kontaktpunkter inte är uppenbara förrän de används. Respondent 1 till 

exempel berättade om hur denne hittat en kontakt via sin mammas bästa kompis nya pojkvän 

som respondenten aldrig träffat förr. I det här fallet kan det vara rimligt att tänka att 

respondenten vid förfrågan “hur många personer har du i ditt nätverk?” hade räknat med sin 

mamma som sin kontaktpunkt och kanske till och med mammans vän, dock hade respondenten 

inte räknat med denna nya kontakt då denne person tekniskt sett inte “fanns” i respondentens 

nätverk tidigare. Trots det räckte det med ett tips från respondentens mamma för att personen 

helt plötsligt skulle vara en del av respondentens nätverk och på så sätt räknas som en 

kontaktpunkt. Detta stärks av Burts (2000) påstående i att desto fler kontakter en person besitter 

desto mer benägen är den att ta emot större spridning av information från nätverket.  

 

Även om dessa storys delade viss gemensamma aspekter, Det vill säga att det sociala kapitalet 

uttryckligen baserades i det faktum att respondenterna upplevde att de kände många människor 

var dessa storys ändå väldigt olika.  

5.6 Growth 

I studien framkom det att socialt kapital kan användas för att påverka företagets tillväxt. Aspekter 

av detta i studien var, ökat antal kunder, rekrytering, kompetensutveckling, utökad verksamhet. 

Dessa aspekter var något som även Stam et al (2014) valde att definiera begreppet Growth som 

i deras meta-analys. 
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Respondent 11 till exempel berättar hur denne krediterar i stort sett hela sin verksamhet tack 

vare sina sociala relationer och berättar senare i story 22 om hur respondenten skaffat sig sin 

största affärspartner på en fest:  

 

“Jag skulle säga att allt, all min verksamhet och företaget bygger på och har skett på grund av 

sociala relationer”  

 

“Jag uppträdde på en fest en gång och där var det någon som bara ryckte tag i mig och sa ‘vi 

borde pratas vid’ och sen så har det blivit min största affärspartner…”(Respondent 11) 

 

Respondent 10 däremot berättar hur denne aktivt använder sitt sociala kapital hos kunder för att 

på så sätt skaffa nya kunder. 

 

“Ibland kan det vara så att man säger ‘Har du någon kompis som vi kan ta emot så får du gärna 

rekommendera för det är mycket bättre än att sätta upp en annons och göra reklam…” 

(respondent 10)  

 

Även andra aspekter som inte är kopplade till försäljning och kunder men som fortfarande 

påverkar företagets tillväxt är rekrytering och kompetensutveckling inom företaget.  

 

Ett exempel är story 4 där respondenten genom sitt sociala kapital funnit en bra kandidat för 

rekrytering inom företaget. 

 

“Det är ju ett väldigt litet team som jobbar tillsammans och då gäller det att ha starka och bra 

individer” (Respondent 2)  

 

Exempel på kompetensutveckling syns i story 16 där respondenten berättar hur denne tog hjälp 

av en vän för att utveckla sin egen kompetens inför en ny arbetsuppgift som respondenten blivit 

tilldelad sig och kände sig oerfaren inom. Respondenten berättade seden hur även resten av 

företagets tog del av denna kompetensförbättring.  

 

“…kompetensförbättring från min sida och också i och med att vi nu har bokat in ett möte där jag 

ska förmedla vidare kunskapen till mina kollegor så har vi ju också fått ett till utfall som är att jag 

också sprider kunskapen vidare i företaget” (Respondent 8) 

 

I denna studie framkom det att dimensionen growth var den prestandarelaterade dimensionen 

som var mest lik Stam et als (2014) definition på begreppet. Growth aspekter framkommer som 

väldigt statiska och inom det olika ekonomiska forskningsfältet och ingen större förändring på 
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hur begreppet definieras sker inom den ekonomiska världen. I denna studie handlade growth om 

tillväxt, ökat antal kunder, rekrytering, kompetensutveckling samt utökandet av verksamheten.  

 

5.7 Profit 

I studien framkom det att socialt kapital kan användas på många olika sätt och således påverka 

företagsprestandan på många olika sett. Ur en profit-kontext dock uppkom endast en aspekt i 

denna studie, nämligen besparingar i form av att något blev billigare, eller helt gratis. Dessa 

besparingar kan vara i olika storlekar och i studien har det handlat om allt från små 

prestandaförbättringar för företag såsom story 7 där respondenten berättade om hur denna tack 

vare en familjerelation fick gratis nagellack till företagets dagliga verksamhet, till väldigt stora 

storys om besparingar för hundratusentals kronor som i fallet med story 14. 

 

“...jag har ett nätverk som består av tretton stycken kommuner och deras IT-chefer [...] och vi gör 

en hel del saker tillsammans [...] så delar vi resultaten av sådana förstudier utan att behöva betala 

för den så delar man fritt, det finns liksom ingen konkurrens på det sättet så att ett sånt möte kan 

liksom, kan man komma hem med en förstudie som man själv skulle dra igång den skulle kanske 

ha kostat en halv miljon men nu fick man den gratis, nästa gång är det jag som har dragit igång en 

förstudie så delar jag med mig till andra” (Respondent 7)  

 

I ovanstående story använde sig respondenten av ett professionellt nätverk med 13 andra 

personer i andra kommuner men med samma titel som respondenten själv för att på så sätt helt 

gratis kunna införskaffa sig något som denne annars hade behövt betala för. Även respondent 8 

berättade om hur denne använt sitt sociala kapital för att komma över resurser helt gratis:  

 

..så vi fick tag i väldigt mycket såhär produkter gratis till exempel, eller liksom fick gräsmatta från 

(lokal fotbollsarena) [...] genom att en i vårat projekt kände någon som jobbade där som visste att 

det fanns extra gräsmatta så vi hade liksom tentaklerna ute mycket hela tiden…”(Respondent 8) 

 

I de fall där resurserna inte införskaffades helt gratis handlade det istället om billigare priser, 

som i story 24 där respondenten via sitt sociala kapital helt enkelt fick ett billigare pris på en 

tjänst: 

 

“...då kanske han ger mig en film till ett bättre pris…” (Respondent 1) 

 

Resultatet av profit-dimensionen i denna studie matchar inte den operationaliseringen som Stam 

et al (2014) använde sig av, Det vill säga att denna studie inte berörde aspekterna avkastning på 
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tillgångar, avkastning på eget kapital och avkastning på försäljning. I denna studie framkom det 

att dimensionen profit inte alls är i lika stor i utsträckning som Stam et als (2014) definition av 

begreppet. Istället handlade det till största del om hur respondenter sparar pengar genom sitt 

sociala kapital, detta genom utbyte av tjänster eller access till resurser från externa parter till ett 

billigare pris eller ibland helt gratis. Dessa fall av profit syns inte alltid i ett företags bokslut och 

därför kan det vara missvisande när man studerar socialt kapitals påverkan på 

företagsprestanda att endast jämföra med “hårda” bokföringssiffror. I framtida studier bör 

forskare ha detta i åtanke istället för att helt fokusera på kriterier som omsättning, aktiekapital, 

avkastningar på eget kapital eller rena försäljningsvinster.  

 

5.8 Non-financial 

Studiens kodning samt resultat av non-financial dimensionen har skett ur ett fryst läge, det vill 

säga att författarna är medvetna om att respondentens svar som berörde området non-financial i 

förläggning leder till antingen growth eller profit för företaget. Kodningen tog endast hänsyn till 

det som sades under intervjuerna.  

 

Story 25 där respondenten berättade att denne brukar användas sig av samma interna fotograf 

för kommunikationsuppdrag på företaget, vid frågan om vilka fördelar respondenten såg med att 

använda sig av en person om och om igen som man redan har en relation med svarade denne:  

 

 “Det är mycket enklare för jag vet att han kan alla guidelines och jag behöver inte instruera lika 

mycket om det liksom förenklar så otroligt mycket [...] Jag vet vad jag kan förvänta mig, det är en 

trygghet...” (Respondent 12) 

 

I denna story framkommer flera olika sorters non-financial-nyttor, här ges exempel på 

tidsbesparing, kvalitetsförsärking, trygghet och smidigare arbetsprocesser, alla vilka hade gått 

förlorade om respondenten inte haft någon form av uppbyggt socialt kapital till fotografen och 

varit tvungen att arbeta med en ny fotograf varje gång utan tidigare relation.  

 

I story 46 till exempel berättade respondenten om hur denne ibland kan få ut något utöver det 

som förväntas av kollegor genom ett uppbyggt socialt kapital.  

 

“Eller kanske att man får folk att jobba lite extra eller utanför sina [arbetsramar] för att man är 

tjenis” (respondent 21)  
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Denna story är ett exempel på en form av processförbättring och tidsbesparing tack vare socialt 

kapital. Även i story 39 berättar respondenten om hur socialt kapital kan användas för att 

förbättra och snabba upp processer på företaget när denne spekulerar i hur det hade varit att gå 

“den vanliga vägen”:  

 

 “...långt mycket längre process. Det är ju väldigt enkelt att bara slänga iväg ett samtal till nån som 

man vet kanske har nånting” (respondent 18) 

 

När det kommer till aspekter som tillit, trygghet och kvalitetsförsäkringar kunde även dessa 

aspekter urskiljas på lite olika sätt.  

 

“...det är ju enklare för mig att veta att jag har en bra kandidat om det är någon som jag känner än 

om det är någon jag aldrig har sökt upp.” (respondent 14)  

 

“Det sociala är ju A och O. Utan att vara social så kan inte jag bygga över huvud taget ett 

förtroende för mig som leverantör” (respondent 15)  

 

“...det finns ju ändå många skummisar ute som driver företag och de kan vara hur som helst, nu 

vet folk att jag är vettig.” (respondent 17) 

 

Dessa tre respondenter pratar om tillit både i termer att lita på andra men också att få andra att 

lita på en själv. Respondent 15 till exempel säger uttryckligen att denne använder det sociala för 

att bygga förtroende med sina kunder och respondent 17 berättar om hur denne ser till att knyta 

kontakter och bygga relationer med andra i branschen för att på något sätt få en 

kvalitetsstämpel.  

 

Ett annat användningsområde för socialt kapital var samarbete.  

Till exempel i forma av gemensamma upphandlingar mellan företag för att gemensamt kunna 

påverka relationen mellan företagen och dess leverantörer. Detta är något som story 16 berör 

när respondenten förklarar att:  

 

“Vi går ut och gör gemensamma upphandlingar då kan vi ju få bättre priser för då har vi en högre 

volym.” (respondent 7) 

 

Generellt sett handlade Non-Financial-storys om små och mer abstrakta nyttor för företagets 

prestanda som är svårare att sätta fingret på än de andra prestandaklassningarna. Saker som, 

tips och coaching, tidsbesparingar, kvalitetsförsärking, smidigare arbetsflöden, access till 

information, tillit och trygghet, produktförbättring, rekommendationer, samarbeten. Resultatet av 
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non-financial var likt Stam et als (2014) operationalisering, då de rörde aspekter som ledde till 

teknisk förbättring, ökad kapacitet och produktivitet. Studiens definition följde även Penrose 

(1959) tolkning av begreppet då erfarenheter och kunskaper kan anses som icke-finansiella 

faktorer. 

 

I studien uppkom en annan aspekt av non-financial-nyttor som inte berördes i den teoretiska 

referensramen, nämligen tillit och säkerhet. I studien framkom det att respondenter ibland kände 

mer tillit eller säkerhet till sina sociala kontakter. Detta kan vara en självklarhet då en relation 

tenderar att bygga tillit men i studien berättade respondenter om situationer då tillit fanns till 

aktörer som de inte hade någon relation till. 

 

Icke finansiella prestandafaktorer är en väldigt bred dimension då den innefattar allting som inte 

har med de två resterande dimensionerna att göra, det vill säga allt som inte growth samt profit 

tar upp. I förläggningen är den Icke-finansiella uppbyggd av nyttor som leder till eventuell tillväxt, 

både fysiskt och mänskligt hos företaget men också rent monetärt i form av pengar. Tillit och 

säkerhet är två begrepp som stöttes på under studiens gång, dessa två begrepp vart mest 

synliga när det diskuterades om icke-finansiella faktorer. Detta kan bero på att människor finner 

tillit till andra individer, antingen professionellt eller privat i form av vänskapsband eller 

yrkesroller. Detta är något som framtida operationaliseringen borde ha i åtanke vid studier om 

socialt kapital i en prestandakontext. Tillit och säkerhet i denna studie menas med att genom en 

persons sociala kapital kan du återfinna tillit till personer som du aldrig riktigt träffat eller haft 

någon form av utbyte med, denna tillit byggs helt upp genom det sociala kapitalet och genereras 

i form av kontakt med andra aktörer.  

 

Sammanfattningsvis avslutas avsnittet om non-financial-nyttor med ett solklart citat från story 38 

om hur denne tänker kring non-financial-nyttor och varför dessa i längden kan resultera i:  

 

“I sådana tillfällen struntar jag i pengarna, det enda som betyder något är kontakter, för att 

kontakter ger i slutändan väldigt mycket cash, så det är kontaktnätet som prioriteras.” (respondent 

17)  
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5.9 Sammanfattning av resultatdiskussion 

Detta avsnitt sammanfattar de resultaten som diskuterats ovan i punktlista för tydligare överblick.  

5.9.1 Strong och weak ties 

 

- Framkommer alltid i någon form och bör därför vara en mycket större och övergripande 

dimension. 

- Huruvida en relation är strong eller weak är mycket svårt att avgöra då detta är subjektivt 

för personerna i relationen. Även andra faktorer som till exempel kulturella faktorer kan 

spela roll i hur en aktör definierar sin relation till en annan aktör.  

- Dimensionen bör dessutom berikas med ytterligare faktorer ovanpå strong och weak ties, 

nämligen professionell och privat. Detta då denna aspekt gång på gång lyfts fram i 

studien av respondenter som något som förändrar hur relationen är. 

 

5.9.2 Structural Holes 

 

- Bryggan över strukturella hål kan både vara för att knyta ann till andra aktörer eller knyta 

ann till andra aktörer och de resurser dessa i sin tur kan inbringa.  

- Vid observationer av strukturella hål bör det inte bara tas i beaktning vilka två nätverk en 

aktör kan koppla samman med varandra utan även vilka aktörer aktören känner som i sin 

tur kan kopplas med ett annat nätverk. 

- Överbryggandet av strukturella hål är aktivt och kräver att någon av aktörerna aktivt 

försöker överbrygga hålet. Även om kopplingen finns så måste det vara ett aktivt val att 

utföra överbryggningen.  

- Strukturella hål används oftast för att införskaffa resurser som aktören sen tidigare inte 

har själv. Detta gör att strukturella hål tenderar att användas för nyskapande och 

utveckling av något, för att driva något framåt.  

- Bryggan över strukturella hål tenderar att försvinna med tiden då aktörerna knyter egna 

nya direkta kontakter “över” bryggan istället. Detta gör att studier fokuserade på 

strukturella hål bör ha tiden som en aspekt. 

 



47 
 

 

5.9.3 Network Diversity 

  

- Helt baserat på kontext, ett nätverk kan utifrån en kontext anses som väldigt heterogent 

medans samma nätverk kan vara väldigt homogent i en annan kontext. Därför måste en 

kontext etableras för att kunna avgöra hur mångfaldigt ett nätverk är. 

- På samma sätt som structural holes handlar network diversity oftast om att användas för 

nyskapande och utveckling av något då det handlar om att kontakter som har någon form 

av resurs som aktören själv inte besitter. 

- Att urskilja network diversity som fenomen i kodningen upplevdes som svårt då detta 

dels är väldigt lika structural holes men också då denna dimension inte är lika 

framträdande som structural holes eller strong och weak ties.  

 

5.9.4 Network Size  

 

- I studien framkom det att ett nätverks storlek, även om det alltid handlar om antal 

kontaktpunkter även kan bero på olika saker. I denna studie stötte författarna till exempel 

på fall där nätverket var stort tack vare geografiska faktorer eller tack vare 

organisatoriska faktorer. 

- Även network size var svårt att urskilja som fenomen i kodningen på samma sätt som 

network diversity.  

 

5.9.5 Growth 

 

- I denna studie framkom flera olika sorters tillväxt som effekt av användning av socialt 

kapital, dessa var:  

- tillväxt 

- ökat antal kunder 

- rekrytering (intern) 

- kompetensutveckling 

- utökad verksamhet 
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5.9.6 Profit 

 

- I denna studie framkom endast en form av profit som effekt av användning av socialt 

kapital nämligen besparingar i form av att något blev billigare eller rent av gratis.  

 

5.9.7 Non-financial  

 

- I denna studie framkom flertalet icke-finansiella företagsnyttor som effekt av användning 

av socialt kapital, dessa var: 

- små abstrakta nyttor 

- tips och coaching 

- tidsbesparingar 

- kvalitetsförsäkringar 

- smidigare arbetsflöden 

- access till information 

- tillit och trygghet 

- produktförbättring 

- rekommendationer  

- samarbeten 
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6.0 Studiens slutsats och implikationer 

 

I denna studie har socialt kapital studerats med fokus på hur det kan användas på företag för att 

påverka företagets prestanda. Totalt intervjuades 21 personer vilket resulterade i 46 specifika 

fall av användande av socialt kapital. Studien har behandlat de fem olika dimensionerna av 

socialt kapital: strong ties, weak ties, structural holes, network diversity och network size samt 

tre dimensioner av företagsprestanda: profit, growth och non-financial. Studien har resulterat i en 

diskussion kring varje enskild dimension om vad dessa dimensioner består av baserat på den 

insamlade empirin. Denna diskussion hoppas i framtiden kunna bidra till en tydligare 

operationalisering för studier och mätningar av socialt kapital.  

 

I avsnitt 5.9 hittas punktlistor över varje dimension av socialt kapital och företagsprestanda och 

vilka resultat som har visats i studien, en diskussion kring dessa samt förslag på vad det kan 

innebära för forskningsfältet. Detta avsnitt fungerar därför som studiens huvudsakliga 

akademiska slutsats. Dock väljer vi att lyfta fram vissa av dessa slutsatser extra mycket då de 

ansågs vara speciellt intressanta eller relevanta. (1) Strong eller weak ties förekom alltid i någon 

form i samtliga storys i studien. Detta gör att vi drar slutsatsen att detta kanske är en dimension 

som bör ”ligga över” övriga dimensioner av socialt kapital då det inte verkar kunna likställa sig till 

exempel structural holes eller network diversity. (2) Socialt kapital som fenomen är 

kontextbaserat och kan förändras beroende på den gällande kontexten. Socialt kapital precis 

som annat kapital har någon form av värde som kan användas för att införskaffa resurser. Därför 

behövs en kontext för att avgöra det gällande sociala kapitalets värde. Till exempel, om en 

person av någon anledning har väldigt mycket socialt kapital ackumulerat i IT-branschen betyder 

inte detta att det sociala kapitalet har något värde alls om kontexten är långt ifrån IT-branschen. 

För att sätta detta i en verklig kontext, föreställ dig att du har en mycket god vän som är väldigt 

kompetent inom avancerad biokemi. Detta kan vara en mycket värdefull tillgång vilket innebär att 

du som person har mycket socialt kapital. Du kan alltså använda din relation till denna person för 

att införskaffa värdefulla resurser, i detta fall djup kunskap om biokemi som annars kan vara 

väldigt svår eller kostsam att införskaffa. Men om kontexten skulle vara ”tillgång till någon med 

kunskap inom reparation av motorer för VOLVO-bilar producerade mellan -71 och -77” så skulle 

detta sociala kapital vara näst intill värdelöst. Detta gör att vid mätning och forskning av socialt 

kapital, bör en kontext etableras. (3) I studien uppkom även distinktionen mellan privat och 

professionellt socialt kapital. Förvisso är dessa två termer inte nya för studier inom socialt kapital 

men de brukar operationaliseras som strong eller weak ties vilket enligt oss är felaktigt då det i 

denna studie har uppkommit fall av privata relationer som kan anses vara både weak eller 
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strong och vice verca. Baserat på detta bör kanske framtida studier lyfta fram dimensioner av 

professionell och privat i strong och weak tie operationaliseringen för ett tydligare och mer 

nyanserad bild av socialt kapital. I praktiken innebär detta även att aktörer inom olika företag inte 

bör bortse från deras privata relationers potentiella bidragande till företaget.  

 

Vi menar därför att det klassiska uttrycket ”Nothing personal, it´s just business” som 

populariserades i filmen Gudfadern kanske inte passar i den moderna världen då en mer korrekt 

bild över företagande idag kanske är ”Everything is personal, it´s business”. Företag borde 

därför uppmuntra alla former av relationer då kontexten inom företagande kan förändras och då 

också värdet i alla möjliga olika sorters relationer och kontakter.   

 

Ytterligare praktiska applikationen av studien är det faktum att vi i denna studie har observerat 

46 tydliga fall av hur personer med olika yrkesroller på olika nivåer i olika företag har använt sitt 

sociala kapital för att skapa nytta för företaget oftast med ett bättre, billigare och snabbare 

resultat än den “vanliga” vägen. Vi har sett allt från smånyttor som ett tips från en vän vid 

fattande av beslut till stora nyttor som sparat företaget månader av arbete och hundratusentals 

kronor.  

 

Detta går rakt emot klassik ekonomisk logik då den säger att ju högre kostnad, desto bättre 

kvalitet. Detta visades på tydligast sätt i en story om nagellack, och om Coleman har sin historia 

om diamantgrossister i New York så har denna studie en historia om en kurator på en daglig 

verksamhet för personer med hjärnskador som förkroppsligar hur värdefullt socialt kapital 

faktiskt kan vara.  

 

Denna coach sökte efter en produkt att använda i den dagliga verksamheten på boendet, 

nämligen nagellack. Att köpa in detta var något som inte var högt upp på företagets prioritetslista 

och processen för detta inköp var kostsam, tidskrävande och komplicerad. Hade coachen gått 

den ”vanliga vägen” hade dessa hinder resulterat i sämre produkt, med lång leveranstid och 

med mycket bakomliggande arbete. Istället lyfte coachen på telefonluren, kontaktade sin kusin 

som jobbade på ett företag som sålde just nagellack. Tack vare deras nära relation fanns det i 

detta fall mycket socialt kapital tillgängligt mellan dessa aktörer och tack vare att coachen hörde 

av sig med kontexten ”Jag vill ha nagellack” var detta sociala kapital även väldigt värdefullt. 

Resultatet var att det levererades en låda med nagellack till boendet, helt gratis, mycket 

snabbare och utan någon större ansträngning. I det här fallet var coachens sociala kapital mer 

värt en vad klassiskt monetärt kapital var för införskaffande av denna resurs.  
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Detta gör att man som företagare bör se en medarbetares sociala kapital som en värdefull 

tillgång till företaget vid till exempel nyrekrytering, en fråga på en anställningsintervju för 

butikspersonal kanske inte längre bör vara “Kan du använda en kassaapparat?” då detta är 

någon man lätt kan lära sig, frågan kanske istället ska vara “Hur många vänner har du?”. Det 

innebär också att man bör låta sin personal värna om det sociala kapital de har samt stötta i 

skapandet av nytt genom att uppmuntra och möjliggöra nätverkande både i och utanför jobbet. 

Man bör alltså som företagare maximera chansen att svaret på frågan “Känner du någon 

som…?” alltid svaras med ett “JA!”.  
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Bilaga 1 - Intervjumall 

 

Denna intervju kommer handla om något som kallas “Socialt kapital” och hur det kan påverka ett 

företags prestanda. Kapital kan förekomma i tre olika varianter, monetärt kapital, mänskligt 

kapital och socialt kapital. med monetärt kapital menas pengar och andra tillgångar hos 

företaget. Med mänskligt kapital menas människorna i företaget och deras kompetenser. Med 

socialt kapital menas personerna i företagets relationer och nätverk.  

 

På samma sätt som att ett företag kan komma över andra resurser med monetärt kapital (alltså 

betala för resuren) eller komma över resursen med mänskligt kapital (någon i företaget har den 

resursen som efterfrågas) så kan företag också komma över resurser med hjälp av socialt 

kapital. Man kan se socialt kapital ungefär som att använda sina relationer och kontakter som 

“betalning” när man anförskaffar resurser.  

 

Företagsprestanda kan ses på olika sätt. I detta fall innebär företagsprestanda någon form av 

aktivitet som på något sätt driver företaget framåt eller förbättrar företagets situation på något 

sätt.  

 

Sammanfattning av respondent och företag 

Beskriv kort företaget du jobbar för 

Ungefär hur många anställda har företaget? 

Vilken bransch skulle du säga att företaget befinner sig i? 

Är era kunder företagskunder eller privatkunder?  

(Om båda, vilken har ni störst fokus på?)  

Vilken roll har du i företaget?  

 

Socialt kapital och företagsprestanda 

Kan du berätta om något tillfälle då du på något sätt påverkat ditt företag med hjälp av eller tack 

vare dina privata och/eller professionella relationer eller kontakter?  
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Bilaga 2 - Intervjublankett 

 

Du kommer att deltaga i en undersökning för en magisteruppsats i företagsekonomi på 

Mälardalens Högskola. Denna undersökning kommer utföras i form av en intervju som kommer 

att handla om dina relationer och nätverk och hur dessa har använts i ditt professionella yrkesliv. 

De som medverkar i intervjun är Jacob Narvell och Kristoffer Von Post. 

Studien kommer att publiceras på DIVA.se och finnas allmänt tillgänglig via Mälardalens 

Högskola efter publikation. 

 

● Deltagandet i undersökningen är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

● Undersökningen är anonym och personer och företag kommer ej nämnas vid namn. 

● Intervjun kommer att spelas in. Inspelningen kommer endast användas i forskningsyfte 

för denna uppsats och kommer inte att delas till utomstående parter för något annat bruk.  

● Möjlighet att ta del av studien innan publikation finns.  

 

Denna blankett säkerställer att studien lever upp till informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och individskyddskravet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna blankett har framtagits baserat på rekommendationer från vetenskapsrådet. (www.vr.se)
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Bilaga 3 - Respondentöverblick 

Respondent

/Företag 

Beskrivning av företaget Antal 

anställda på 

avdelning 

Bransch Respondent 

roll 

1  Medicinteknisk 

produktutveckling och 

forskning, utvecklar 

operationsinstrument för 

titthålskirurgi  

2-10 Medicinteknik Projektansvarig för 

produktutveckling.  

2 Detaljhandel, försäljning 

av herrkläder och mode.  

2-10 Detaljhandel Butiksförsäljare 

3 Försäljning av 

självstående husmodueler 

2-10 Bygg/Inredning Marknadsförare och “allt-i-allo” 

4 Erbjuder daglig 

verksamhet för personer 

med någon form av 

hjärnskada 

100+ Daglig 

verksamhet/Vård 

Kurator/coach 

5 Mediaproduktion och 

försäljning av all form av 

rörlig bild. 

2-10 Mediaproduktion Försäljningschef 

6 Head-hunting och 

rekrytering på uppdrag av 

företagskunder 

11-50 Rekrytering/Head-

hunting 

Researcher 

7 offentlig kommunal 

verksamhet, 

kommunledningskontor 

för IT. 

51-100 Offentlig 

verksamhet 

Strategisk Chef för IT-utveckling 

och digitalisering.  

8 Offentlig kommunal 

verksamhet, barn och 

utbildningsförvaltningen 

samt kommun och 

fritidsförvaltningen 

11-50 Offentlig 

verksamhet, 

museiverksamhet/ut

ställning 

Receptionist, pedagog och rumslig 

formgivare 

9 Uthyrning av 

semesterhem i USA 

2-10 Resor och 

Semester/uthyrning 

Ägare och Marknadsförare.  

10 Privat tandläkar- och 

kirurgklinik vanlig 

tandvård, 

specialisttandvård 

11-50 Hälsa, vård och 

medicinebranschen  

 

Tandläkare och rådgivare 

11 Eventproduktion & 

underhållning 

1 Eventbranschen Grundare, Ägare 

12 Globalt företag inom Miljö 51-100 Tekonologi och kommunikatör 
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och Industriproduktion industri 

13 Nyhetstidning  51-100 

 

media och nyheter Journalist 

14 Rekrytering och 

bemanning med fokus på 

eftergymnasial kompetens 

11-50 Rekrytering och 

bemanning 

Konsultchef 

15 Distributionsfirma 

 som säljer accessoarer 

 till detaljhandeln i 

Skandinavien.  

2-10 Försäljning VD och säljare 

16 Detaljhandel inom 

Mälardalen med fokus på 

sport och fritid 

2-10 Detaljhandel Butiksäljare 

17 Företag som fotograferar 

events, främst bröllop 

1 Fotografi och media Allt 

18 Företag inom produktion 

och försäljning av främst 

lås och beslag. 

11-50 Industri Produktionsansvarig 

19 Företag som jobbar med 

affärsrådgivning och 

affärsutveckling av företag 

i Sverige 

11-50 Affärsutveckling och 

rådgivning 

Affärsrådgivare/affärsutvecklare 

20 Globalt företag verksam 

inom miljö och 

industriproduktion 

11-50 Industri Affärsanalytiker och 

prissamordnare  

21 Stor företag för 

fordonstillverkning 

100+  Fordonsindrustrin Koordinerare av prototypmaterial 
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Bilaga 4 - Kodningsverktyg 

 

Färg Kodning Beskrivning Tema 

Orange Strong Ties Relationer som baseras på emotionell intensitet, intimitet och 

ömsesidighet under en lite längre period.  

 
Exempel - “Jag och min fru…” 

Familj, vänner, nära och kära 

Grön Weak Ties Motsatsen till Strong Ties, kan vara en familjerealtion men 

saknar samma nivå av emotionell intensitet, intimitet 

och/eller ömsesidighet 

 
Exempel - “Jag kontaktade vår försäljare…” 

Ytliga bekantskaper, grannar, 

kollegor och branschkollegor, 

vänners vänner, vänner till 

familjen 

Rosa Structural 

Holes 
En kontakt som inte direkt har men är kopplad till någon som 

har resursen som söks. En brygga mellan två nätverk eller 

två delar i ett stort nätverk. 

 
 Exempel - “Jag visste att han kände väldigt många i den 

branchen…” 

Bryggor, nya möjligheter nya 

bekantskaper, knytpunkter, 

kontakt med främlingar 

Lila Network Size Respondentens subjektiva upplevelse om att denne har ett 

stort nätverk samt att repondenten upplever att det är 

nätverkets storlek som är anledningen till storyn  

 
Exempel - “Jag känner ganska många som jobbar med det i 

Sverige…” 

Sociala nätverk, 

nätverkande, “att känna 

många 

Gul Network 

Diversity 
Relationer eller kontakter som skiljer sig från respondenten i 

den kontext som storyn utspelar sig i.  

 
Exempel - “Jag kan ju ingenting om det, men jag visste att 

hon kunde det…” 

Annorlunda kompetens, 

bakgrund, okända resurser, 

kompetenser eller kunskap, 

skiljer sig från respondenten”  

Blå (G) Growth Någon form av “förstoring” av företaget, behöver inte vara 

finansiell. 

 

 
Exempel - “ Ja vi anställde sommarvikariat...” 

Tillväxt, kunder, större, mer, 

fler, mer framgångsrikt, 

nyanställning, ny kompetens, 

ökad försäljning, ökad 

storlek, investering 

Blå (P) Profit Finansiell vinstl som företaget genererar eller besparar. 

 
Exempel - “Det underlättade för oss genom att spara både 

tid och pengar…” 

Avkastning, aktier, minskade 

kostnader, finansiell 

framgång, intag av kapital, 

vinst 

Blå (F) Non-finacial Förbättring eller nytta i företaget som är “osynlig” i företagets 

bokslut. Kan genererar någon form av emotionell nytta. 

 
Exempel - “I slutändan gjorde det att personalen blev 

mycket gladare…” 

Prestation, trevligare, 

roligare, bättre, lättare, 

engagemang. 
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Bilaga 5 - Literatturgenomgång 

Litteratursökningen började med en sökning på termen “social capital” i tre huvudsakliga 

databaser och en sökmotor. Dessa databaser var ABI/INFORM Global, Emerald Insight och 

Discovery. Vid de tillfällen då fulltexten ej gick att tillgå via dessa databaser användes sökmotorn 

Google scholar för att hitta andra databaser som tillhandahöll hela artikeln. De artiklar som 

valdes ut var artiklar på ämnet ur ett ekonomiskt eller socioekonomiskt synsätt.  

Dessa artiklar ledde författarna vidare till andra titlar både böcker och artiklar vilka tillhandahölls 

av MDH-biblioteket och ovan nämnda sökmotorer och databaser.  

 

Efter en övergrippande sökning på begreppet socialt kapital uppkom en artikel som var en meta-

analys av 59 tidigare kvantitativa studier på socialt kapital. Artikelns titel var “Social capital of 

entrepreneurs and small firm perfromance: A meta-analys of contextual and methodological 

moderators” av Stam, Arzlanian och Elfring. Artikeln publicerades år 2014 i “Journal of business 

venturing” som är rankad fyra på ABS “Academic Journal Guide”. 

 

Utifrån denna artikel expanderades sökorden för att inkludera följande söktermer i olika 

konstellationer. 

 

Sökord 

Business performance, Socialt kapital, Strong Ties, Weak Ties 

Growth, Network Diversity, Network Size 

Structural Holes , Non-Financial, Profit, 

Bonding/Bridging 

 

 

Denna litteraturgenomgång var snarare narrativ än systematisk och gjordes för att undersöka 

forskningsområdet och ge en överskådligt bild över hur fenomenet tidigare har studerats 

samtidigt som en förståelse för området formulerades. Informationen från litteraturgenomgången 

användes sedan även för att utforma forma studiens teoretiska ramverk  (Bryman & Bell, 2011). 

 

Litteraturgenomgången har utförts enligt 10 förhållningssätt för litteratursökning  (Bryman & 

Bells, 2011) som används för att kontinuerligt söka information inom forskningsområdet under 

studiens gång. 

  


