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Sammanfattning 

 
BAKGRUND: Denna studie berör egenföretagande konsulter som inredare och deras 

beskrivning samt användande av nätverkande. Egenföretagande konsulter är den målgrupp 

som representerar informanterna i studien med anledning av att de ingår i en komplex och 

flexibel arbetssituation. Utifrån den egenföretagande situationen har dessa informanters 

beskrivning av kompetensutveckling utifrån nätverkande belysts i relation till hälsa som 

välmående. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR: Syftet med denna studie är att studera 

nätverkandets betydelse för utveckling av kompetens, det vill säga, utveckling av förmågor, 

färdigheter och yrkesrelaterade kunskaper inom en yrkesprofession. Mer specifikt inbegriper 

syftet att söka förståelse för hur individer, som delar praktikgemenskap i form av 

egenföretagande konsulter i inredningsbranschen, beskriver och använder nätverkande som 

en källa till kompetensutveckling samt om detta kan bidra till dessa individers välmående i 

arbetslivet. Frågeställningarna löd: 1) Hur beskriver och använder egenföretagande konsulter 

nätverkande som ett sätt att utveckla sin kompetens? 2) Kan nätverkande inom en 

praktikgemenskap bidra till individers kompetensutveckling såväl som välmående i arbetslivet 

och i så fall, på vilket sätt? 3) Vilken betydelse har de egenföretagande konsulternas förmåga 

att nätverka för deras lärande? METOD: Studien har inspirerats av en hermeneutisk 

kvalitativ, abduktiv metodansats och har utförts genom intervjuer med sex stycken 

egenföretagande inredningskonsulter. Analys och tolkning utfördes genom att 

meningsbärande enheter kodades med stöd i en kvalitativ innehållsanalys samt behandlades 

utefter en mogen, hermeneutisk tolkning. RESULTAT: Studiens resultat visade att studiens 

informanter använde nätverkande på olika vis, en del öppnade upp för nätverkande via sociala 

medier, medan andra föredrog ett personligt och direkt möte. Resultaten redogjorde även för 

att motivation och vilja till att nätverka var viktiga aspekter för att få ut något 

kompetensutvecklande av nätverkandet. Andra resultat som visades var att informanterna 

verkar identifiera sig i sin praktikgemenskap genom nätverkande, samt se detta som en del av 

vad som utgör deras välmående i arbetslivet. DISKUSSION OCH SLUTSATS: I 

diskussionen förs ett resonemang om att förmågan att nätverka är av betydelse för individers 

kompetensutveckling, glädjen och utmaningarna i att nätverka i en praktikgemenskap, samt 

att lärande och identitetsskapande står i relation till hälsa som välmående vilket bekräftas 

genom tidigare forskning och teorier. Slutsatsen inbegriper den hälsopedagogiska aspekten 

genom att belysa den relation som finns mellan begreppen lärande, utveckling och hälsa samt 

hur de kan förstås i relation till varandra. NYCKELORD: Nätverkande, egenföretagande, 

kompetensutveckling, praktikgemenskap, lärande, identitet, välmående. 
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Abstract 

 
BACKGROUND: This study involving self-employment consultans as interior designers and 

their description and use of networks. Self -employment consultans is the target group who’s 

representing this studys’ informants, on the occasion of their complex and flexible work 

situation. Based on the self-employment situation has this group of informants description of 

competence development, based on the networking, been illustrating the relation to health as 

well-being. OBJECTIVE: The purpose of this study was to study the importance of 

networking for competence development, ability and professional knowledge in a vocational 

profession. More specifically, the purpose is to seek an understanding of how individuals, 

who share a Community of Practice in form of self-eployment interiorconsultans, describe 

and use networking as a source for competence development and if this could contribute to 

this individuals well-being in their work situation. The questions were: 1) How does self- 

employment consultans describe and use networking as a way to develop their competence? 

2) Is networking trough Community of Practice able to contribute to competence development 

for individuals, as well as well-being in their work situation and if so, in which way? 3) What 

is the importance of the self-employed consultants' ability to network for their learning? 

METHOD: The study was inspired by a hermeneutic qualitive and abductive research 

approach and has conducted interviews with six self-employed interior design consultants. 

The analysis and interpretation was performed by meaningful units were coded and processed 

along a mature, hermeneutic interpretation. RESULTS: The study results showed that the 

study's informants used the networking in various ways, some opened up networking trough 

social media, while others preferred a personal meeting. The results are also presented for 

motivation and willingness to networking, were important aspects to get something out 

competence development of networking. Other results that appeared was that the informants 

seem to identify themselves in their Community of Practice through networking, and see this 

as part of what constitutes their well-being at work. DISCUSSION AND CONCLUSION: 

In the discussion is an argument that the ability to network is relevant for individuals' skills, 

the joy and challenges to network in a Community of Practice, and that learning and identity 

formation is related to health as prosperous as confirmed by previous research and theories. 

The conclusion includes the health educational aspect by highlighting the relationship that 

exists between the concepts of learning, development and health, and how they can be 

understood in relation to each other. KEYWORDS: Networking, entrepreneurship, skills 

development, Community of Practice, learning, identity, well-being.  
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1. Introduktion 
I dagens postindustriella samhälle är olika former av flexibelt arbete allt mer vanligt 

förekommande och ställer människorna som ingår i denna typ av praktik inför nya 

utmaningar. Flexibelt arbete kan innebära ökad frihet att disponera över sin tid och 

arbetsmiljö, men med dessa strukturförändringar av arbetslivet uppstår även utmaningar i 

form av oförutsägbarhet, ökad komplexitet och högre kompetenskrav vilka kan leda till stress 

och risk för utbrändhet (Hagström, 2007). Dagens arbetsliv tenderar att övergå till inre 

regleringar hos individer från tidigare yttre regleringar av arbetet från bland annat 

organisation och arbetsledning. Idag styrs och regleras det flexibla arbetslivet mer eller 

mindre av individerna själva, vilket gör att dessa anser sig behöva utökad kompetens och 

förmåga att förhålla sig till sin arbetssituation. De ökade kraven på individers kompetens leder 

till frågorna om vad som utvecklar kompetens och på vilka sätt kompetensutveckling kan ske 

för individer inom flexibla arbeten. 

När det vidare gäller frågan kring vad det är som utvecklar kompetens inom arbetssektorn 

idag beskrivs i svensk forskning att det bland annat är det reflekterande lärandet som bidrar 

till att kompetens uppnås (Svensson, Ellström och Åberg, 2004). Samtidigt menar Huhta 

(2000) att utveckling av kunskap och kompetenser kan nås genom lärstrategier som 

nätverkande där de som deltar har sin yrkesprofession som gemensam nämnare. Att låta sina 

anställda delta i nätverk har sina tydliga fördelar ur ett organisatoriskt perspektiv då de 

deltagande kan utbyta erfarenheter (Huhta, 2000). Genom tidigare forskning framhålls även 

lärande och nätverkande som ett sätt att utveckla kompetens hos individer (Svensson, 

Ellström & Åberg, 2004). 

Vad vidare gäller flexibelt arbete så har Hagström (2007) identifierat bland annat konsulter, 

distansarbetande högre tjänstemän samt frilansande journalister som berörda yrken. 

Majoriteten av tidigare forskning inom området utgår dock från anställda medarbetare så som 

exempelvis tjänstemän. Tidigare forskning har även fokuserats på kompetensutveckling 

utifrån en given arbetsplats som utgör en plattform för arbetstagarnas flexibla arbete. Kock 

(2004) berör vidare att grupper i form av team på en arbetsplats kan utveckla strategier för att 

utveckla lärande och i den tidigare forskning som Huhta (2000) och Hagström (2007) lyfter så 

sker kompetensutveckling och lärande i olika utsträckningar av mänskliga samspel. 

Frågan vi vill belysa är hur kompetensutveckling sker hos de individer som inte har kollegor 

eller en fast arbetsplats att samspela i. Detta har lett oss in till egenföretagare vars 

arbetssituation är mer utsatt än en anställds, då de berörs av en lägre utsträckning social 

interaktion samt en mindre omfattning av kunskapsutbytande (Hanson, 2004). Vår målgrupp 

blev därmed egenföretagande konsulter som besitter en gemensam praktikanknytning, det vill 

säga en gemensam yrkesprofession i form av inredare. I denna studie har vi intervjuat 

egenföretagande konsulter om hur de beskriver och använder sig av nätverkande. Detta för att 

försöka förstå hur det kan leda fram till kompetensutveckling inom deras flexibla och utsatta 

arbetssituation. Vidare har vi kopplat nätverkandet samt kompetensutvecklandet till deras 

välmående i arbetslivet för att förhålla oss till en hälsopedagogisk anknytning. 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1. Syfte 
Syftet med denna studie är att studera nätverkandets betydelse för utveckling av kompetens, 

det vill säga, utveckling av förmågor, färdigheter och yrkesrelaterade kunskaper inom en 

yrkesprofession. Mer specifikt inbegriper syftet att söka förståelse för hur individer, som delar 

praktikgemenskap i form av egenföretagande konsulter i inredningsbranschen, beskriver och 

använder nätverkande som en källa till kompetensutveckling samt om detta kan bidra till 

dessa individers välmående i arbetslivet. 

 

2.2. Frågeställningar 
 Hur beskriver och använder egenföretagande konsulter nätverkande som ett sätt att 

utveckla sin kompetens? 

 Kan nätverkande inom en praktikgemenskap bidra till individers kompetensutveckling 

såväl som välmående i arbetslivet och i så fall, på vilket sätt? 

 Vilken betydelse har de egenföretagande konsulternas förmåga att nätverka för deras 

lärande?  

 

NYCKELORD: Nätverkande, egenföretagande, kompetensutveckling, praktikgemenskap, 

lärande, identitet, välmående. 
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3. Bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs begrepp som anses vara av vikt gällande föreliggande studie. Vidare 

beskrivs tidigare forskning som berör studiens problemområde och frågeställningar. Därefter 

följer en redogörelse för studiens teoretiska referensram med avsikt att tydliggöra 

bakgrunden till denna studie. 

 

3.1 Begreppsdefinitioner 
Nätverka 

I föreliggande studie berörs begreppet nätverka, vilket utifrån Holmquist (2010) och Huhtas 

(2000) studier inbegriper individer i samtalsenlig interaktion med varandra. Begreppet 

nätverka kommer även att beröras i form av nätverkande, vilket avser att beröra 

mellanmänskligt handlande som innefattar erfarenhets, kontakt- och kunskapsutbyten med 

varandra. Nätverka kommer även tidvis att beröras tillsammans med plattformen nätverk, 

vilken är en arena som dessa utbyten kan ske utifrån. 

 

Egenföretagande konsult 

En individ som bedriver en enskild firma, kommanditbolag alternativt ett handelsbolag samt 

är godkänd innehavare av F-skatt, eller FA-skatt, definieras enligt Försäkringskassan (2014) 

som egenföretagare. Att vara konsult innebär att en individ säljer en tjänst och denna tjänst 

kan vidare vara i form av individens besittande av kunskap, kompetens och kunnande 

(Ahrnell & Edman, 2008). En egenföretagande konsult är därmed en individ som bedriver en 

verksamhet enligt ovan och i denna säljer en eller flera tjänster. Denna studie avser att 

undersöka målgruppen egenföretagande konsulter i form av yrkeskategorin inredare.     

 

Kompetens 

Begreppet kompetens står för vad vi kan, vad vi förmår oss att göra, men även för hur 

individer kan ge utslag eller reagera vid olika tillfällen beroende av situation (Illeris, 2013). 

Kompetens handlar därigenom om vår kapacitet att utföra handlingar, det vill säga de 

förmågor vi besitter gällande att klara av en uppgift (ibid). Det går även att se kompetens som 

ett beteende vilket genererar yrkesrelaterad prestation hos en individ (Lindelöw, 2008). Detta 

beteende kan bland annat klassificeras som personliga förmågor, sociala färdigheter, 

ledarskapsförmågor samt intellektuella färdigheter. Denna studie avser att behandla 

kompetens som handlingskapacitet samt som olika former av förmågor och färdigheter, men 

även den yrkesrelaterade kunskapen som behövs för att kunna utföra ett yrke. 

 

Praktikgemenskap 

Begreppet praktikgemenskap bygger på teorier om gemensamma praktiker (Communities of 

practice) där lärande sker och utvecklas genom att individer deltar i en process (Wenger, 

1998).  Deltagarna som befinner sig i en praktikgemenskap delar ett gemensamt intresse och i 

denna studie föreligger denna i att studiedeltagarna delar samma yrkesprofession, då de alla är 

inredare. 

 

Hälsa som välmående: 

Enligt World Health Organization (WHO, 1948) ses hälsa vara ett tillstånd som innebär 

fysiskt, psykiskt samt socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom. Vidare är en 

av parterna som inbegrips i begreppet hälsa det subjektiva välbefinnandet för en individ 

(Brülde & Tengland, 2003). Även självständighet och en individs förmåga att kontrollera 

stress, är aspekter som lyfts inom den psykiska hälsan. I denna uppsats kommer 

hälsobegreppet ses till främst utifrån denna aspekt i form av hälsa som välmående. Det 
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kommer dock finnas en medvetenhet om att den fysiska parten tillsammans med de övriga 

utgör hälsa som helhetsbegrepp. 

 

3.2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt avyttras tidigare forskning som representerar området nätverkande för lärande 

och kompetensutveckling. Här berörs även aspekter som egenföretagandets komplexitet, 

individens behållning av nätverkande samt ämnet hälsa relaterat till nätverk. 

 

3.2.1. Att vara egenföretagare- en komplex situation 
Hanson (2004) har i sin avhandling studerat frilansande journalister och distansarbetande 

tjänstemän. De resultat hon fann var bland annat att de som arbetade som frilansande 

journalister och därmed var egenföretagare, behöver strukturera samt framhålla sin egen 

arbetsform på egen hand. Egenföretagarna arbetade ofta ensamma och deras arbetsuppgift 

befinner sig i fokus för deras arbete. I sin studie har författaren även funnit att egenföretagare 

behöver skapa sina egna sociala plattformar där de kan samverka med andra aktörer (Hanson, 

2004). Detta individuella ansvar inbegriper även att en egenföretagare skaffar sig sin egen 

information inom de fält eller område som den behöver känna till, samt vill ha utvecklad 

kunskap inom. Att nätverka spelar därmed roll för en egenföretagare, då den ska nå 

information som den vill tillgå, samt då egenföretagaren vill skaffa sig kunskap inom 

områden som den ej besitter kunskap inom (ibid). Enligt Hanson (2004) kan även 

egenföretagare befinna sig i en komplex arbetssituation på grund av flexibla 

arbetsförhållanden. Dessa flexibla arbetsförhållanden menar Hagström (2007) vidare kan 

utgöras av krav i form av orgelbundna arbetstider och varierande arbetsplatser och kan 

påverka en egenföretagares situation. Detta innebär att det både finns inre och yttre krav på en 

egenföretagare. De inre kraven speglas av det egna ansvaret att söka information, etc., medan 

de yttre kraven består av till exempel anpassande utefter kunders tid och behov.  

 

3.2.2. Individens behållning av att nätverka 
Möjligheterna att genom nätverkande utbyta erfarenheter, delge kunskap samt utveckla 

kompetens är stor enligt Huhta (2000). Det finns även resultat ur hennes studie som visar på 

att individer som besitter samma yrkesprofession, kan utöka och komplettera varandras 

kunskaper genom nätverkande. Detta då de inte nödvändigtvis behöver ha läst exakt samma 

former av utbildning samt ha samma sorts arbetslivserfarenhet, för att ingå i en gemensam 

yrkesprofession (ibid). I hennes avhandling belyses de faktum att en del individer upplever ett 

behov av att få ta del av andra inom samma praktikgemenskaps erfarenheter och kunnande, 

för att vidareutveckla sig själva och sin individuella kompetens (Huhta, 2000). Holmquist 

(2010) berör i sin tur nätverk som arena och plattform för lärande mellan organisationer. 

Lärande i nätverk är den vinkling som han gör av fenomenet lärande i förhållande till 

plattformen nätverk. Precis som Huhta (2000) fann Holmquist (2010) att deltagarna i hans 

studie uppnådde kunskap, genom att delta i nätverk. Ett annat resultat som framkom var att 

flertalet av deltagarna inom dessa nätverk, var i en arbetssituation, som gjorde dem ensamma. 

Av denna anledning hade dessa deltagare behållning av att träffa andra likasinnade individer 

(ibid). 

 

I sin studie framhåller Holmquist (2010) att de personliga värdena som figurerar i hans 

resultat (det vill säga de värden som deltagarna personligen har avlagt i förhållande till att 

nätverka) i relation till de organisatoriska värdena (vilket står för organisationens nytta med 

att ha medarbetare som deltar i nätverk), kan bero på att deltagarna inte medverkat i nätverken 
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genom och beroende av en uttalad strategi från deras respektive organisation. Dessa resultat 

menar han kan bero på att deltagarna i nätverken, det vill säga de representerande 

medarbetarna från olika organisationer, istället har antagit nätverkandet med en öppen och 

intresserad inställning (ibid). I föreliggande studie som avser att behandla egenföretagande 

konsulter som inredare, kommer aspekter av de organisatoriska perspektiven utifrån 

Holmqvist (2010) och Huhta (2000) bemöta den egenföretagandes situation när det gäller 

nätverkande och kompetensutvecklande.  

 

3.2.3. Att lära genom nätverkande är att lära genom andra 
Holmquist (2010) uttrycker att de förutsättningar som är goda för lärande i nätverk inbegrips 

av att nätverket innehåller ett rimligt deltagarantal, samt att där finns någon aspekt av likhet 

deltagarna emellan. När det gäller nätverk som arena för lärande och kompetensutvecklande 

har vidare Huhta (2000) studerat ämnesområdet utifrån hur vuxna med en gemensam 

praktikgemenskap kan främja varandras individuella lärande. Enligt hennes studie fann hon 

att deltagarna valde att ingå i ett nätverk med anledning av att de ville erhålla erfarenheter 

från andra deltagare som befann sig inom samma yrkesprofession och som vidare kunde bidra 

till att utveckla deras individuella lärande, vilket påminner om det som Holmquist (2010) 

beskriver att hans studiedeltagare uttrycker gällande att ha en öppen och intresserad 

inställning. Ytterligare en förutsättning är därmed att de som deltar i ett nätverk, med ett mål 

som innefattar att deltagarna ska lära sig något, vill delta i handlingen som nätverkande utgör 

för att detta lärande ska ha möjlighet att ske.  

 

Ännu en förutsättning som finns för att nätverkande ska mynna ut i lärande, är deltagarnas 

förmåga att kunna befinna sig i interaktion med andra människor (Huhta, 2000). Interaktion 

kan även sägas vara en nödvändig faktor till grund, för att nätverkande möjligen ska kunna 

ske individer emellan. Interaktion inbegriper att kunna samverka med andra och därmed blir 

det en oundviklig förmåga att bemästra i spörsmålet gällande att nå lärande genom 

nätverkande. Nätverkande bygger således på människans förmåga till interaktion (ibid). 

 

3.2.4 Så sker kompetensutveckling genom nätverkande 
Vad gäller begreppet kompetens så förekommer detta anknutet till begreppet utveckling i 

Paloniemi (2006), men inom flertalet artiklar så som Kock och Ellström (2011) samt Chen 

och Chang (2010), förklaras begreppet även utefter en kontext som inbegriper en arbetsplats. 

Paloniemi (2006) beskriver att anställda, som hennes studie inbegripit, ansåg att deras 

arbetslivserfarenhet utgjorde den viktigaste källan till kompetens. I hennes artikel framgår det 

vidare att de anställda främst ansåg sig utveckla sin kompetens genom att lära sig på och 

genom arbetet. Deltagarna för studien, belyste även att den sociala rollen som deras 

deltagande utgjorde i arbetsgemenskapen bidrog till upplevt lärande (ibid). Inom denna form 

av pedagogisk företeelse som nätverkande utgör, ligger lärande i fokus (Holmquist, 2010). 

Detta ter sig ur att nätverkande som handling till stor del styrs av muntliga erfarenhetsutbyten 

och kunskapsreflektioner, där lärandet är ständigt och hela tiden förekommande. Hand i hand 

med detta som står för det informella lärandet, går även det lärande som vi kan åskådliggöra 

genom att till exempel läsa oss till teoretisk kunskap. Mellan dessa lärandebegrepp beskriver 

vidare Svensson, Ellström och Åberg (2004) att det finns reflekterande lärande vilket kan leda 

till att en individ utvecklar kompetens. Huhtas (2000) studie, som berör den handling som hon 

menar sker när deltagare i ett nätverk utbyter erfarenheter, styrks av Svensson, Ellström och 

Åbergs (2004) sätt att se på reflekterande lärande, som de menar kan utveckla kompetens hos 

en individ. 
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Plattformen för nätverkande kan utgöras av ett fysiskt nätverk vari individer inbegrips som 

deltagare, vilket är det som speglas i Huhta (2000). Dock behöver nätverkande inte 

nödvändigtvis ske inom specifika och redan befintliga nätverkplattformar för att de individer 

som deltar ska nå lärande och kompetensutbyte. Detta då det är i handlingen nätverkande som 

lärande och kompetensutveckling sker, vilket Ellström, Löfberg och Svensson (2005) styrker 

genom att motivera det informella lärande som kan ske i olika former av kontexter. Dessa 

författare belyser detta faktum genom att dra en parallell till medarbetare som kan befinna sig 

på en arbetsplats. Vidare belyser de att dessa (även om de inte ingår i en direkt utformad 

nätverksplattform) kan nå lärande och kompetensutveckling genom varandra, då de ingår i en 

informellt lärande praktikgemenskap i och med att de har varandra som tillgång. Lärande och 

att utveckla kompetens ligger nära vartannat, då kompetensutveckling berör utveckling av nya 

förmågor och färdigheter vilket styrks i Paloniemi (2006). Därav blir den pedagogiska 

aspekten av denna studie att bland annat beröra lärande, så som informellt lärande vilket 

berörs ovan, samt kompetensutveckling vilket omfattas av förmågan att utveckla färdigheter. 

 

3.2.5. Socialt nätverk och nätverkande- primära förutsättningar för en individs hälsa 
Nätverkande är inte enbart en fråga beträffande lärande och kompetensutveckling. Det finns 

även andra aspekter som är av relevans gällande ämnet och den som avses att vara i fokus i 

detta stycke berör individers hälsa. Vad gäller nätverkande och hälsa, har nätverk runt om 

kring en individ betydelse vad gäller den sociala och samhälleliga relationen (Berkman & 

Syme, 1979). Detta då det sociala nätverket samt nätverkandet runt individer har visat sig ha 

inverkan på hälsorisker utefter den studie som Berkman och Syme (1979) utfört under nio år 

på en grupp slumpmässigt utvalda vuxna i Kalifornien. De risker som författarna bland annat 

har uppmärksammat inom denna studie, inbegriper de individer som står utanför ett socialt 

nätverk i samhället. Vidare har dessa individer tendenser att uppnå olika ohälsofaktorer så 

som att lida av isolering, fysisk inaktivitet och övervikt (ibid).  

 

Utefter vad som utrönats i studien, har nätverk och nätverkande betydelse ur en psykisk och 

social hälsoaspekt för en individs hälsa (Berkman & Syme, 1979), vilket även är de 

huvudsakliga ämnen, som avses att behandlas vad gäller hälsoaspekten i föreliggande studie. 

Hanson (2004) styrker de faktum att egenföretagare kan befinna sig i en arbetssituation som 

ur en viss aspekt kan sakna det sociala nät som ger en individ uppbackning och hjälp. Det kan 

innebära att en egenföretagare kan stå utan samhörighet och befinna sig utanför en 

samhällelig gemenskap om individiden inte själv ansvarar för att nätverka och skapa 

relationer som knyter an den till en kontext med andra individer (ibid). Med dessa ord avlagda 

behöver inte, isolering och fysisk inaktivitet vara utgångspunkten för föreliggande studies 

hälsoaspekt. Vikten ligger snarare vid den psykiska och sociala hälsofrågan som kan komma 

till att påverka egenföretagare som vardagligen kan rymma sig inom en mindre social kontext 

utefter Hansons (2004) ovan förda resonemang.  

 

3.3. Teoretisk referensram 
Teorierna som presenteras i detta avsnitt kommer att beröra lärande utifrån den 

mellanmänskliga interaktionen, som sker individer emellan då de exempelvis nätverkar. Vi 

avser att beröra teorier om kompetens, Communities of practice, situerat lärande och 

informellt lärande. 
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3.3.1. Kompetens, kompetensutveckling och handlingskompetens 
I föreliggande studie finns kompetens och kompetensutveckling med som centrala aspekter 

relaterat till det lärande som kan utvinnas genom nätverkande. Kompetensutveckling står i 

denna studie, i förhållande till det pedagogiska perspektivet som finns förankrat i nätverkande 

som handling. Utöver detta kommer kompetens ställas i relation till inbegripna informanters 

hälsa som välmående, för att det ska vara möjligt att undersöka om hälsoaspekten går att 

koppla till utveckling av kompetens för dessa. 

 

Kompetens beskrivs enligt Illeris (2013), traditionellt handla om de kunskaper och färdigheter 

som en individ besitter kring ett ämne. Han menar att ett exempel på hur kompetens kan 

förklaras, är att det innebär en organisms fallenhet att kunna fungera gemensamt med sin 

omgivning. Begreppet kompetens används även ofta tillsammans med begreppet utveckling 

(Kock & Ellström, 2011; Chen & Chang, 2010; Paloniemi, 2006). När det gäller utveckling 

av kompetens beskriver Svensson, Ellström och Åberg (2004) att det är reflekterat lärande 

som bidrar till detta. Vidare är Illeris (2013) noga med att påpeka att även om det går att mäta 

kompetens och utvecklingen av kompetens, genom till exempel en tentamen, så kan dessa 

mätningar aldrig svara för den holistiska bedömningen av en individs kompetens. Mätningar 

av uppnådd kompetensutveckling kan se olika ut och således vara komplexa att använda 

(ibid). I denna studie är vi inte ute efter att mäta informanternas kompetens, utan vi vill ställa 

kompetens och kompetensutveckling som pedagogisk innebörd till nätverkande och lärande 

som kan ske inom nätverk. Längre ned i vår teoretiska referensram berörs situerat och 

informellt lärande, vilket är lärandeaspekter som vi har för avsikt att ställa i relation till 

kompetensutvecklande. En ytterligare dimension av kompetens är handlingskompetens som 

innebär ett begrepp i dynamisk mening (Hagström, 2007). Handlingskompetens inbegriper 

individers motivation och potential att införliva sin egen situation med egna handlingar (ibid). 

 

3.3.3. Utveckling av kompetens i förhållande till hälsopedagogik 
Relationen mellan pedagogik och kompetens kan ses till Svensson, Ellström och Åberg 

(2004), där författarna beskriver att reflekterande lärande kan bidra till utvecklande av 

kompetens. Vidare talar Marmot (2006) för att det finns en koppling mellan vår sociala 

ställning i samhället och vår hälsa sett ur ett holistiskt perspektiv. Han menar att individen 

genom sitt erhållande av kunskap och utbildning, kan förmå sig en högre status i samhället 

och på så sätt nå en god hälsa, till skillnad från om individen besitter låg utbildning och lite 

kunskap (Marmot, 2006). Enligt Illeris (2013) kan kunskap som färdighet stå för en individs 

kompetens. Detta kan i sin tur bidra till möjligheter för en hög social positionering inom 

samhället enligt Marmot (2006), vilket vidare även generellt sett ger en individ förutsättningar 

att nå en god hälsa. I förhållande till vad denna studie syftar till att undersöka i 

hälsopedagogisk aspekt, vill vi belysa vikten av att ämnet hälsa, är relaterat till den kunskap 

som en individ besitter. Kunskap är makt enligt Marmots (2006) resonemang när det gäller en 

individs status i samhället. Att ta del av ny kunskap, vilja utveckla sig och nå utökade 

kompetenser är med detta sagt en förutsättning, för att ha en god hälsa i vår moderna tid. 

Detta vill vi belysa som en viktig aspekt i förhållande till vårt område nätverkande i vår 

studie. 

 

3.3.4. Praktikgemenskap - situerat lärande i nätverk med yrkesprofession som 
gemenskap 
Vad gällande denna studies teoretiska bakgrund om praktikgemenskap, har vi valt att utgå 

ifrån Communities of Practice (CoP) utifrån Wenger (1998). CoP inbegriper individer i en 

praktikgemenskap, det vill säga individer med likasinnade intressen, som deltar i en 
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utvecklingsprocess med syfte i att uppnå ett gemensamt lärande eller utvecklande av en 

gemensam, redan befintligt kunskap (ibid). CoP står i relation till teorin om situerat lärande 

som härhör från Lave och Wenger (1991). Denna teori åskådliggör att lärande kan ha olika 

förutsättningar i olika miljöer eller praktiker. Författarna menar att miljön, aktiviteterna och 

artefakterna en individ har att tillgå får betydelse för vad och hur människor lär sig i en given 

situation. Det som utmärker situerat lärande, är att lärande i grunden är socialt och att vad en 

individ lär sig beror till stor del på vilken miljö individen befinner sig i (ibid). En individ kan 

ingå i flera olika praktikgemenskaper i sin livssituation, då dessa praktikgemenskaper 

figurerar överallt där individer delar gemensamma intressen (Wenger, 1998). CoP grundas 

vidare på att de individer som befinner sig i en praktikgemenskap, även befinner sig i 

interaktion med varandra (Lave & Wenger, 1991). Lärandet som inom CoP sker därigenom i 

den sociala kontext som individerna befinner sig i gemensamt, då de utbyter erfarenheter med 

varandra. Av denna anledning utformas lärande i den process som deltagarna gemensamt 

befinner sig i och leder till utveckling och lärande för de enskilda individerna. Lave och 

Wenger (1991) beskriver även att denna form av lärande som sker i en praktikgemenskap är 

unik. Denna tillgång finns inte i någon annan kontext, än inom den som en gemensam 

praktikanknytning innefattar. Detta gör av att de som inbegrips i denna lärandeform som CoP 

innebär, erbjuds specifika och unika pedagogiska verktyg genom att ha tillgång till varandra, 

vilket framigenom bidrar till ett individuellt utvecklande även om teorin grundar sig i en 

social process (ibid). 

 

Inom CoP benämner Wenger (1998) även förhandlingar, som en del i deltagarnas 

erfarenhetsutbyten. Dessa förhandlingar innebär att deltagarna kan ge varandra råd och stötta 

varandra i komplexa frågor. Genom detta kan de hjälpa varandra att nå ytterligare kunskaper 

och utvecklas (ibid). Informanterna som berörs i denna studie är, som tidigare nämnt 

egenföretagare, vilket stundtals kan vara ensamt. Som egenföretagande konsulter kan de 

komma att ställas inför komplexa situationer genom sin ensamma situation. Detta medför att 

råd och stöd från andra med likasinnade intressen och kunskap, kan komma till att vara av 

vikt för våra informanter.  

 

3.3.5 Processen mot fullt deltagande- Legitimate peripheral participation 
Lave och Wenger (1991) menar att lärande är en process där individen rör sig från periferin, 

in mot ett fullt deltagande. Detta benämner de som Legitimate peripheral participation, vari 

de menar att identitet utgör en del av de innehållande aspekterna. Ett exempel på denna 

process kan vara att en nykomling på ett arbete, börjar sitt deltagande utifrån lite kunskap och 

färdigheter inom området. Detta innebär vidare att nykomlingen inte kan delta fullt ut i 

praktikgemenskapen, som CoP utgör och som finns bland de övriga medarbetarna. Efterhand 

att nykomlingen blir allt mer delaktig i den sociokulturella praktiken och även identifierar sig 

med denna kontext, exempelvis arbetsplatsen eller som i våra informanters fall; olika former 

av nätverk, desto mer lärande kan uppstå och nykomlingen kommer förflytta sig mot att 

bemästra dessa nya kunskaper och förmågor. Att delta i praktiken samt i samspel med andra 

människor får därmed betydelse för en individs lärprocess och identitetsskapande (ibid).  

 

3.3.6 Informellt lärande i det mellanmänskliga samspelet 
Det som även är av vikt att inbegripa i denna process är det informella lärandet som kan ske 

då individer interagerar med varandra, genom till exempel nätverkande. Informellt lärande 

förekommer bland annat i samtalsenliga möten och beskrivs även vara ett lärande som sker 

oavsiktligt (Ellström & Hultman, 2004). Ett exempel på när informellt lärande kan ske är 

under en lunch emellan medarbetare, där avsikten egentligen inte befinner sig i att uppnå 
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lärande, men ändå ter sig så. Vidare omnämner Svensson, Ellström och Åberg (2004) att 

informellt lärande kan generera praktisk kunskap. Informellt lärande står i relation till situerat 

lärande och CoP, av denna anledning att informellt lärande uppstår i interaktion mellan 

människor i en specifik social kontext. Om vi ser att våra egenföretagande 

inredningskonsulters val att delta i nätverkande på beror att de vill utveckla sina kunskaper 

och skapa sig nya förmågor, så kan vi inte bortse från att nätverkande kan te sig som en 

spontan handling, utan direkt fokus på att nå lärande. Skulle såvida nätverkande för någon av 

våra informanter ske utan avsikt att de vill utveckla sitt lärande, men trots allt når utökade 

kunskaper, så skulle det innebära att informellt lärande har skett.  

 

3.3.7. Från lärande till välmående-  identitetskapande i en lärandeprocess   
Med ovanstående stycken som bakgrund, går det kortfattat att summera att individer som 

deltar i en praktikgemenskap och samtidigt befinner sig i en situation som utgör ett situerat 

lärande, behöver utveckla en förmåga att kunna befinna sig i interaktion med andra individer, 

för att den ska kunna uppnå vidare lärande. Ses det till en deltagargrupp, som i exempelvis en 

nätverkande situation, bygger lärandet återigen på att de som deltar kan befinna sig i 

interaktion med andra individer. Om deltagarna inte befinner sig i interaktion med varandra, 

blir riskerna utifrån Lave och Wengers (1991) resonemang att processen inte utgör något 

lärande eller kompetensutvecklande. Detta kan komma till att drabba deras individuella 

lärande, likväl som det kan drabba deltagargruppen som helhet. Ett nätverkande som dock 

utgörs av att individerna uppnår interaktion, kan även stärka den individuella identitet som 

Lave och Wenger (1991) framhåller i förhållande till Legitimate peripheral participation. 

Detta genom att individen som går ifrån periferin mot kärnan i lärandet och deltagandet, 

utvecklar sin identitet inom den kontext, som den befinner sig i på väg genom processen. I 

föreliggande studie står identitetskapandet i relation till hälsa som välmående, då lärandet och 

kompetensutvecklandet, kan bidra till att individer utvecklar denna identitet som utifrån Lave 

och Wenger (1991) kan komma att stärka individen. CoP, situerat lärande och informellt 

lärande kommer att vara av betydelse, av den anledning att de berör individers utvecklande, 

samt det gemensamma lärandet. Informellt lärande kan ses som en aspekt av det som 

förekommer inom CoP och situerat lärande, då det oavsiktliga lärandet är en del av vad som 

sker i mellanmänskliga samspel. För att förtydliga hur vi har tänkt förhålla oss till dessa 

teorier, samt även redovisa den relation vi ser dem emellan, har vi valt att visa en egenskapad 

modell (figur1). I denna modell lyfter vi identitet som bryggan mellan lärande och hälsa som 

välmående: 
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4. Metodbeskrivning 

4.1. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Denna studie är inspirerad av hermeneutisk ansats. Hermeneutiken som betyder 

tolkningskonst eller läran om förståelse (Birkler, 2008), är en forskningstradition med en lång 

historia och rötter i antikens Grekland. Under antiken tolkades texter för att de som studerade 

dem skulle få förståelse om dem, men under senromantiken utvecklades även hermeneutiken 

till att inbegripa tolkning och förståelse om människor och handlingar (Birkler, 2008). 

Hermeneutik innebär i grunden att tolka och förstå upplevelser av olika företeelser (Westlund, 

2009). Inom den hermeneutiska forskningstraditionen finns det vidare två grundläggande 

frågeställningar; vad är förståelse och vilken metod bör jag använda för att uppnå förståelse? 

Detta handlar om vad innebörden av förståelse i sig betyder, vilket kan sägas vara en 

ontologisk frågeställning, då det handlar om varandet i världen och hur världen är beskaffad 

(Birkler, 2008). Inom den hermeneutiska traditionen beskriver Ödman (1994) den 

hermeneutiska cirkeln som visar på samspelet mellan del och helhet. Enligt Ödman (1994) 

måste den som vill tolka en text se till både delar och helhet, det vill säga, det subjektiva och 

det objektiva. I denna studies fall utgörs delarna och det subjektiva av vårt induktiva 

förhållningssätt, medan helheten och det objektiva speglas genom vårt emellanåt deduktiva 

förhållningssätt. Vi har varit tagit del av Ödmans (1994) resonemang genom att därmed vara 

abduktiva. Vår kvalitativa och abduktiva ansats beskrivs mer ingående i nästa avsnitt.  

 

Ett annat centralt begrepp inom hermeneutiken är förförståelse, vilket kan beskrivas som den 

förståelse vilken alltid finns innan själva förståelsen om något. Förförståelse är de 

förväntningar, åsikter och föreställningar som finns innan vi exempelvis börjar läsa en bok 

(Birkler, 2008). En forskare behöver vara medveten om vilken förförståelse den själv har om 

de företeelser som avses att studeras samt nå förståelse om. Detta för att kunna se skillnad på 

vad som är egna förförstådda meningar om företeelsen och de upplevelser samt uppfattningar 

som framkommer i studien. Med anledning av att förförståelse är ett centralt begrepp inom 

vår valda metodansats, har vi valt att placera beskrivningen av denna under ett eget avsnitt.   

 

4.2. Kvalitativ, abduktiv ansats 
Med utgångspunkt i både en hermeneutisk forskningstradition och studiens syfte samt 

frågeställningar, har denna studie genomförts med en kvalitativ och abduktiv ansats. En 

kvalitativ ansats är lämplig då forskaren vill undersöka och få förståelse för hur människor 

uppfattar, upplever alternativt erfar en företeelse (Fejes & Thornberg, 2009). Kännetecken för 

kvalitativa ansatser är att forskarna har utgått från orddata, det vill säga, inspelade intervjuer, 

texter, observationer av händelser och sociala samspel. Vår avlagda studie utgick från en 

abduktiv ansats och innehåller därigenom både ett induktivt och deduktivt tillvägagångssätt, 

för att det skulle vara möjligt att resonera och göra slutledningar av den empiri som 

framkommit. I studiens resultatavsnitt återfinns ett mer induktivt tillvägagångssätt där empirin 

har belyst nya aspekter av företeelsen vi ämnade att undersöka. I diskussionsavsnittet har vi 

dock tagit hjälp av teorier som går att se i vår teoretisk referensram ovan, för att tolka och 

analysera vårt material (Fejes & Thornberg, 2009).  

 

Vad gällde vårt val av induktion så finns det dem som menar att tillvägagångssättet inte kan 

framhålla säker kunskap (Birkler, 2008). Dessa hävdar istället att induktion ger sannolik 

kunskap, då följande observation av ett fenomen som en forskare gör, kan ge ett annat resultat 

än det tidigare. Inom induktion kan forskaren dock generera ny kunskap genom insamlandet 

av erfarenheter, till skillnad från utgångspunkten deduktion, där det inte produceras någon 
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direkt och förnyad kunskap samt där forskaren vill styrka sin hypotes genom att använda sitt 

förnuft (ibid). Induktion som ansats kan bidra till att generera ny kunskap, medan deduktion 

hjälper författaren att göra en teoribunden och logisk förklaring i sin studie (ibid). Vi har 

strävat efter att vara öppna för att empirin skulle kunna generera nya teorier. Samtidigt som vi 

har tagit stöd i redan befintlig teori, för att kunna tolka och skapa förståelse kring 

företeelserna vi studerat. Vi vill dock framhäva att trots att vi har förhållit oss mer induktiva 

eller deduktiva i vissa avsnitt, så har vi pendlat fram och tillbaka mellan dessa två 

förhållningssätt genomgående i denna studie. Detta genom att vi har förhållit oss till 

samspelet mellan del och helhet i den hermeneutiska cirkeln (Ödman, 1994) och som har 

inspirerat oss i vår studie.  

 

4.3. Datainsamlingsmetod – intervjuer 
I denna studie använde vi oss av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Detta då 

intervjuer gav oss tillgång till hur informanterna upplevde och erfarde olika företeelser samt 

belyste den mening som företeelsen, i detta fall nätverkandet, hade för den intervjuade. 

Genom att vi frågade samt lät våra informanter berätta, kunde vi som forskare ta del av dessas 

perspektiv och på så sätt få förståelse för ett fenomen utifrån olika synvinklar (Eriksson- 

Zetterquist & Ahrne, 2011). Vi inspirerades även av intervjuer som var semistrukturerade i sin 

form, då vi har utgått ifrån ett antal fasta frågor, men samtidigt förhållit oss öppna för att 

frågorna kunde ställas i olika ordningar under olika intervjuer. Anledningen till att vi valde 

semistrukturerade intervjuer var att det gav utrymme för följdfrågor. Detta för att nå en 

fördjupad inblick i en specifik aspekt eller ett visst område som intervjupersonerna tar upp 

(Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2011).  Enligt Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2011) är en 

av fördelarna med kvalitativa intervjuer att forskaren kan anpassa frågorna och ordningen de 

ställs i efter situationen i högre utsträckning än vid ett standardiserat frågeformulär.  Med 

kvalitativa intervjuer kan forskaren nå fler nyanser och dimensioner av ett fenomen, än med 

standardiserade frågor som visserligen kan ge en något djupare kunskap om ett fenomen 

(ibid).  

 

I denna studie har vi genomfört sex stycken intervjuer, med sex olika deltagare. Dessa har fått 

samma frågor utifrån vår intervjuguide (se bilaga 1), men då intervjufrågorna har varit 

semistrukturerade har de även kompletterats med spontana följdfrågor som berört ämnet. Tre 

av intervjuerna har skett i ett personligt möte på dessa tre olika deltagares respektive kontor, 

medan de övriga tre intervjuerna har skett per telefon. Alla intervjuerna har spelats in via en 

mobiltelefon och tagit respektive 40 till 45 minuter och har skett under April månad 2014. 

 

4.4. Urval 
Urvalet i föreliggande studie baserades på en form av strategiskt urval, där vi som lett studien 

först identifierade en nätverksgrupp av egenföretagande konsulter vilka var inredare. Dessa 

ansåg vi var lämpliga informanter i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Denna 

nätverksgrupp hade vi följt på sociala medier (genom Instagram och bloggar som tre av de 

egenföretagande konsulterna bedrev) av personliga intressen. Inom kvalitativa 

forskningsstudier görs valet av informanter främst utefter vilka som kan bidra med värdefull 

information om det fenomen som studien avser att undersöka (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 

2011). Vi ville nå individer som passade väl in för våra huvudområden att studera och som 

besatt passande information för oss att tillgå. Detta var orsaken till att vi valde att göra ett 

strategiskt urval och vi relaterade även detta till att vi gjorde en kvalitativ studie.  
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De tre individerna i denna nätverksgrupp, som vi hade identifierat, blev efter telefonkontakt 

vidare aktuella informanter genom att de uppfyllde de kriterier som vi ansåg vara viktiga i 

förhållande till studiens syfte samt forskningsfrågor. Dessa kriterier stod för att informanterna 

ingick i en och samma praktikgemenskap, vilket i vårt fall representerades av att de delade en 

gemensam yrkesprofession, de nätverkade med likasinnade aktörer och var egenföretagare. 

Vid denna tidpunkt i studien hade vi tre informanter att tillgå och då vi behövde komma upp i 

ett högre antal utefter rekommendationer i  Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011), valde vi 

att ta kontakt med ytterligare tre stycken egenföretagande konsulter som inredare. Detta 

gjorde vi genom att söka oss till dem på Internet genom Google och med sökord som; 

inredningskonsult och inredare. Vi valde ut ytterligare tre inredare som var verksamma i 

närområdet, för att kunna vara öppna för att genomföra intervjuer under personliga möten. 

Dessa kontakttaganden skedde via telefon och mejl då vi inte nådde en av inredarna per 

telefon. Tidpunkt för kontakttagandena var i mitten till slutet av Mars 2014 och det var även 

då de sex olika intervjuerna bokades in med våra sex informanter.  

 

4.4.1 Informanterna 
I denna studie har sex informanter deltagit, varav alla har inbegripits av en gemensam 

praktikanknytning genom sin yrkesprofession som egenföretagande inredningskonsulter. 

Ytterligare en aspekt är att alla informanterna har innefattats av en flexibel arbetsform med 

anledning av deras egenföretagande konsult- situation. Än om våra informanter har haft 

samma yrkesprofession, så är det inte enbart deras unisona praktikgemenskap vi har valt att 

studera. Fokus har snarare legat på att ta del av hur dessa som individer har beskrivit och 

berättat att de använt nätverkande med olika personer de stött på inom sin praktikgemenskap. 

Dessa har kunnat vara inredare som de har stött på i olika former av sammanhang. Vi har 

även stött på informanter som inte nätverkar särskilt mycket med personer inom deras 

praktikgemenskap som inredare, utan som istället identifierar sin praktikgemenskap med 

andra egenföretagare.  

 

Tre av informanterna har sedan tidigare befunnit sig i ett och samma nätverk innehållande 

egenföretagande konsulter som inredare, vilka ses flera gånger om året och har planerade 

nätverksträffar. De övriga tre har beskrivit att de nätverkar på olika vis med både inredare och 

andra aktörer och befinner sig inom olika former av nätverkande situationer. Majoriteten av 

informanterna har även aktivt tagit del av nätverksutbud så som till exempel mässor och 

marknadsföreningar. Det som har varit gemensamt för informanterna är att de alla är kvinnor 

samt att de alla föredrar att nätverka genom fysiska möten med andra aktörer. Trots detta har 

majoriteten av informanterna beskrivit att en stor del i sättet de nätverkar på sker genom deras 

bloggar, som flertalet av dem bedriver. Faktorn att studiens informanter har bestått enbart av 

kvinnor, har inte skett med avsikt, utan har snarare slumpat sig av den anledning att det enbart 

har varit kvinnor som vi kände till inom området och som har dykt upp då vi sökt oss till dem 

via Internet.  

 

4.5 Analys och tolkning av empirin 
Analysen av empirin i denna studie har vägletts och inspirerats av kvalitativ induktiv 

innehållsanalys. Det påtalas inget ideal för hur en forskare ska arbeta med analys och tolkning 

av sitt material inom hermeneutiken, utan Westlund (2009) framhåller istället att forskarens 

förförståelse och antagande påverkar hur denne vidare väljer att förstå sitt material. Detta gör 

att det inte finns en tydlig arbetsmall för hur processen av analys och tolkning bör gå tillväga 

(Westlund, 2009). Inom hermeneutik vill forskaren nå en förståelse för texten, vilket i sin tur 

ger avtryck på hur forskaren analyserar och tolkar sitt material, vilket står i relation till 
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Ödmans (1994) ovanförda resonemang gällande samspelet mellan del och helhet i den 

hermeneutiska cirkeln. Inom hermeneutiken som tradition vill forskaren inte åt en specifik 

sanning, utan snarare nå en förståelse genom sin analys- och tolkningsprocess (Westlund, 

2009).  

 

Det material som vi har analyserat och tolkat är våra transkriptioner av våra inspelade 

intervjuer med respektive av våra sex informanter. Utifrån Backman (2008) valde vi sedan att 

tematisera och kategorisera delar ur våra transkriptioner så att vi kunde tolka och analysera 

insamlad data inför resultatskrivningen. Detta gjorde vi utifrån att vi urskilde vårt syfte och 

forskningsfrågor utefter Elo och Kyngäs (2008) för att öppet kunna koda fram olika 

meningsbärande enheter.  Detta gjorde vi genom att läsa igenom våra transkriptioner flertalet 

gånger, klippa ut olika citat och sedan placera dessa under olika teman som vi tagit fram i ett 

dokument. Dessa teman var stycken, med tolv underkategorier vilka speglas i vårt resultat 

längre ned. Exempel på hur dessa arbetades fram syns i tabell 1 nedan: 

 

Tabell.1. 

Citat/meningsbärande enhet Kod Kategori Tema 

“Jag finns ju i de sociala medierna 

också, men det är nog inte där vi 

utbyter så mycket utan det är mer 

möten.” 

Sociala medier 

som alternativ 

inom 

nätverkande 

Nätverkande 

via sociala 

medier 

Nätverkande 

på olika sätt 

 

Efter att vi valt ut våra teman och kategorier samt placerat dessa under rubriken resultat, gick 

vi vidare till att tolka vårt material. Tolkningen som vi har genomfört av de citat som är 

representerade under resultat är vidare gjord efter en mogen tolkning (Westlund, 2009), vilket 

innebär att vi som forskare har sett till de olika meningsbärande enheterna utifrån sitt 

sammanhang sin kontext det vill säga utifrån sin miljö. Som en del i att vi har utgått ifrån en 

mogen tolkning, har vi även förhållit oss till Westlunds (2009) del- och helhetsprincip, vilket 

inte är att förväxla med Ödmans ovanrepresenterade del och helhets resonemang inom den 

hermeneutiska cirkeln. Westlunds (2009) del- och helhetsprincip har vi förhållit oss till på så 

vis, att vi tagit flera meningsbärande enheter i beaktan då vi tolkat de citat vi använt från våra 

transkriptioner. Del- och helhetsprincipen innebär att vi har sett till var och en transkriptions 

olika meningsbärande enheter relaterade till varandra. Detta för att nå en förståelse för vad 

våra respektive informanter har sagt som vi kan tolka genom att få en bild över 

helhetsuppfattningen av deras uttalanden. Under hela vår analysering och tolkningsprocess 

har vi läst våra transkriptioner flertalet gånger för att inte missa olika dimensioner av vad som 

kunde inrymmas. Detta bidrog till att vi kunde höja abstraktionsnivån (Elo & Kyngäs, 2008) 

av våra första teman och kategorier när vi tolkade vårt material och på så vis nå fram i att 

renodla vårt resultat. 

 

4.6. Forskarens roll i forskningsprocessen 
Som forskare finns det svårigheter att förbli objektiv, då vi har en förförståelse med oss in i en 

undersökning och blir medkonstruktörer av den data som framkommer vid exempelvis 

intervjuer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011; Wigg, 2009). Samtidigt är denna förförståelse 

av betydelse inom hermeneutik och behöver inte nödvändigtvis ses till kritiskt. Vår roll som 

forskare i denna studie har varit att nå, samt analysera och tolka in våra informanters 

beskrivningar och användande av nätverkande. I denna roll har vi varit medvetna om att vi har 
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varit med och konstruerat det som kommit fram i vårt resultat. Inte minst genom att vi 

förhållit oss till semistrukturerade intervjuformer.  

 

Westlund (2009) påtalar vidare att forskarens roll vad gäller tolkningsprocessen i en 

hermeneutisk analys, är att förstå vad det skrivna materialet handlar om samt i vilken 

sinnestämning det har arbetats fram. Det styrker ännu en gång att kvalitativa studier är svåra 

att förhålla objektiva, då mycket syftar till att nå en egen förståelse för empirin. I denna studie 

har vi varit med och utformat de resultat som kommit fram. Som ovan nämnt har vi varit 

medkonstruktörer genom våra intervjuer, men vår roll talar även tydligt då vi tolkat vår 

empiri. Det har varit vår avsikt att göra oss synliga i vår forskningsprocess och vi har hela 

processen igenom reflekterat över hur vi förhållit oss själva till materialet. Denna dialog och 

reflektion oss forskare emellan har nått fram i att vi tagit hänsyn till vår roll hela studien 

igenom. 

 

4.7. Förförståelse 
Att vara medveten om den egna förförståelsen anses vara viktigt inom hermeneutisk och 

kvalitativ forskningsansats (Birkler, 2008; Westlund, 2009). Som medkonstruktörer och 

meningsskapare av empirin kommer våra egna föreställningar och förväntningar om olika 

företeelser få betydelse för hur vi tolkar och förmedlar vårt insamlade material. Vi har till 

största del redogjort för vår förförståelse under bakgrundsavsnitten tidigare forskning och 

teoretisk referensram. 

 

En av oss forskare har erfarenheter av att vara egenföretagare inom estetisk verksamhet och 

har upplevt både för- och nackdelar som följer med ett flexibelt arbete som egenföretagare. 

Denna av oss har upplevt kraven som finns gällande att själv skapa kontakter, arbetstillfällen 

och att ständigt utveckla sin yrkeskompetens. De positiva som denne av oss har upplevt med 

det flexibla och egenföretagande arbetslivet befinner sig i friheten att styra över sitt eget 

arbete samt själv få välja samarbets- aktörer. Dessa för- och nackdelar bidrog till att vi fick 

upp ett intresse för egenföretagare som målgrupp då vi såg att det fanns komplexa 

förhållanden att undersöka. Vad berör nätverkande så har vi själva tidigare erfarenheter om 

ämnet, då vi deltagit i olika former av nätverkande situationer genom våra tidigare arbeten. Vi 

har övervägande positiva erfarenheter av nätverkande, av den anledning att vi har erfarit att 

det har varit ett sätt för oss att möta andra med nya kunskaper och idéer. Dessa individer, som 

vi har mött ute i arbetssituationer, har många gånger fått oss att reflektera över att det finns 

andra vis att göra saker. Av samma anledning kände vi själva en värme för nätverkande och 

bestämde oss för att vi ville inrikta vår studie på ämnet. Vi är även övertygade om att vår 

hälsopedagogiska förförståelse har präglat valet av ämne, då detta inbegriper vårt 

kunskapsområde pedagogik och hälsa. Vi har genom vår utbildning fått ta del av att hälsa är 

en aspekt av olika kontexter, bland annat inom arbetslivet. Detta gör att hälsa även står i 

relation till lärande och utveckling, vilket vi ämnade att studera.     

 

4.8. Trovärdighet och generaliserbarhet i kvalitativ forskning 
Inom kvalitativ forskning är generaliserbarhet det som styrker trovärdigheten för en uppsats 

(Fejes & Thornberg, 2009). Generaliserbarhet innebär vidare att studien är applicerbar på 

människor och företeelser som inte berörs inom den aktuella forskningen (ibid). Vad gäller 

denna studie, så skulle generaliserbarhet rymmas i den avsikt att det gällde att studera 

nätverkandets betydelse för egenföretagande konsulter som inredare. Skulle en forskare ställa 

samma intervjufrågor till en annan grupp inbegripande samma yrkesprofession, finns det en 

möjlighet att hon skulle få likgiltiga svar. De resultat som framkommit gällande nätverkande 
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som pedagogisk handling, skulle möjligen gå att applicera på olika egenföretagares sätt att 

förhålla sig till nätverkande. Dock ser vi att beskrivande av nätverk skulle kunna vara 

annorlunda om denna studie skulle appliceras på en annan form av egenföretagargrupp, då vi 

anar att vissa aspekter av våra informanters yrkesprofession har spelat en viss roll i hur de ser 

på nätverkande.  

 

Övriga aspekter som är av vikt att tolka in är att en generaliserbar studie påverkar en hög 

validitet, det vill säga, påvisar det forskaren uttryckt sig vilja mäta (Bjereld, Demker och 

Hinnfors, 2009). Studiens reliabilitet, det vill säga hur forskaren har mätt en företeelse, hänger 

även det samman med hur trovärdiga studiens resultat anses (ibid). Detta påvisas genom hur 

väl vårt resultat svarar på vårt syfte och frågeställningar. För att studien ska anses valid och 

reliabel krävs det att vi har varit tydliga med att svara på dessa. 

 

4.9. Etiska aspekter  
Denna studie har utgått från de fyra forskningsetiska principerna vilka benämns som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra 

krav syftar till att skapa normer och vägledning i förhållandet mellan forskare och 

undersökningsdeltagare (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet har uppnåtts genom att 

undersökningsdeltagarna har fått information från oss om vilka vi som forskare är, våra 

kontaktuppgifter och om studiens syfte och teman genom både skriftlig information och 

muntligt samtal innan intervjutillfället. Vidare informerades deltagarna om deras uppgift vid 

studien och hur studien skulle genomföras. Deltagarna informerades även om att deltagandet 

var helt frivilligt och att de hade rätt att avsluta sin medverkan, även under intervjun, när som 

helst och utan särskild anledning. Samtyckeskravet tillgodosågs på så vis att deltagarna fick 

en förfrågan om att delta vid en intervju via telefon eller mail och medverkan i intervju 

betraktades som samtycke till att delta i studien. Alla deltagarna var över 15 år. I studien 

uppnåddes vidare konfidentialitets- och nyttjandekravet genom att alla deltagarna gavs 

konfidentialitet om de att de personuppgifter och den data som framkommit under studien 

förvarades på så sätt att obehöriga inte kunde ta del av materialet. Det insamlade materialet 

användes endast i avtalat forskningssyfte. 

 

4.10. Metoddiskussion 
De aspekter som vi har ansett har varit av vikt att diskutera följer nedan, med start av vårt val 

av den kvalitativa abduktiva ansats som vi förhållit oss till. Vad gäller denna ansats menar 

Ahrne och Svensson (2011) att en kvalitativ ansats, har möjlighet att hjälpa forskaren att 

beskriva andra nyanser, än det som siffror och mätningar kan göra igenom en kvantitativ 

ansats. Nackdelen med en kvalitativ ansats är dock att den innehåller delar som inte är 

allmängiltiga, på så sätt att de går att applicera på en hel population. I en kvalitativ ansats kan 

det vara svårt att som forskare förhålla sig objektiv, då meningen med den kvalitativa ansatsen 

är att undersöka betydelser och upplevelser av en företeelse samt att få en fördjupad förståelse 

för detta (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011) vilket är en aspekt att beakta. 

 

Vad gäller vårt val av antal informanter, så är sex personer en kritiskt liten nivå enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) när det gäller att få fram ett representativt antal 

intervjuer i en kvalitativ studie. Samtidigt är det av betydelse att känna till, att studien vi 

genomfört inte är av en större karaktär, då den representerar en kandidatuppsats. Ytterligare 

ett perspektiv gällande denna företeelse är att vi gjort en studie som är ämnad att lyfta ett 

urval individers (informanternas) syn på nätverkande. Vi har inte haft som avsikt att få ett 



Isabellé Johansson och Nicole Månsson, kandidatuppsats 
 

16 
 

generellt svar på hur inredare i allmänhet ser på nätverkande, utan har varit intresserade av 

hur vår målgrupp har valt att beskriva sitt användande av nätverkande. 

 

Vidare ser vi kritiskt på vårt urval, grundat i Eriksson- Zetterquist och Ahrnes (2011) 

resonemang gällande att tänka efter vad det är forskaren ska välja. En tydligare bild redan i 

uppstarten av studien hade gett oss en klarare bild över vad vi ville få ut av informanterna 

(inledningsvis var det nätverket som pedagogisk plattform vi ville åt och därefter smalnade vi 

av till handlandet nätverkande). Detta gjorde att vi förvillade både oss själva och dem vi tog 

kontakt med, då vi inte tydligt och klart visste vad vi ville komma åt för slags information och 

inte helt säkert visste genom vilka informanter vi ville gå. En etisk aspekt vi ansåg var värd att 

se till, är den karaktäristika som vi lämnat ut gällande våra informanter. Vi kunde ha gjort mer 

för att hålla våra informanter under konfidentialitet, men har strävat efter att ha gett en balans 

mellan detta och karaktäristika, för att samtidigt kunna ge läsaren en rättvis bild av 

målgruppen som studien avsett att behandla. Vi ser även att våra erfarenheter av nätverkande, 

som till stor del var positiva, kan ha kommit att påverka hur vi väljer att förstå vår insamlade 

empiri. Vi har dock arbetar för att låta informanterna beskriva sina erfarenheter fritt utan att 

våra tidigare erfarenheter och tankar skulle ha för avsikt att färga samtalet.   
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5. Resultat och analys  
Syftet med denna studie är att studera nätverkandets betydelse för utveckling av kompetens, 

det vill säga, utveckling av förmågor, färdigheter och yrkesrelaterade kunskaper inom en 

yrkesprofession. Mer specifikt inbegriper syftet att söka förståelse för hur individer, som delar 

praktikgemenskap i form av egenföretagande konsulter i inredningsbranschen, beskriver och 

använder nätverkande som en källa till kompetensutveckling samt om detta kan bidra till 

dessa individers välmående i arbetslivet. I detta avsnitt presenteras resultaten av 

empiriinsamlingen i olika teman och kategorier som framkommit genom vår tolkning och vårt 

analysförfarande. De teman som tas upp är: Nätverkande som mynnar ut i 

kompetensutveckling, Att vara medveten och motiverad för att kunna nå kompetensutveckling, 

Nätverkande på olika sätt, Nätverkande föder gemenskap - gemenskap kan föda nätverk, Det 

komplexa i en praktikgemenskap, Att må bra i arbetslivet, Nätverkande - en kompetens i sig. 

Vidare framhålls informanterna i detta avsnitt som intervjuperson (Ip) 1, 2, 3, 4, 5 och 6. 

 

Vi har valt att plocka bort eh, ehm, mm, med mera i våra citat tagna ifrån våra 

transkriptioner med anledning av att förbättra läsvänligheten. Dessutom är företag, namn 

 samt resemål censurerade med avsikten att bibehålla våra intervjupersoners konfidentialitet 

(se .6.9. Etiska aspekter). 

 

5.1. Nätverkande som mynnar ut i kompetensutveckling 

5.1.1. Att nå nya förmågor genom inspiration och information 
När intervjupersonerna i vår studie beskriver sitt nätverkande, syns både likheter och 

skillnader mellan de olikas upplevelser samt erfarenheter av företeelsen. Gemensamt för alla 

är att de är överens om att nätverkande bidrar till olika former av lärande. I intervjuerna berörs 

lärande som gäller specifika moment, men även lärande som uppkommer via inspiration från 

andra som besitter samma yrkesprofession. Denna inspiration har utökat kunskaper inom 

området för de intervjupersoner som säger sig ha blivit inspirerade av likasinnade kollegor, på 

så vis att de nått nya kunskaper, som lett vidare till att de nått nya individuella förmågor inom 

området. Vi har därmed tolkat att några av våra intervjupersoner menar, att de utvecklar sin 

kompetens genom inspiration från andra, då inspiration verkar leda till behållning av ny 

kunskap för individen ifråga. Ett exempel på inspiration från likasinnade, som enligt vår 

tolkning leder till kompetensutveckling, framhålls nedan: 

 
“Det är jätteroligt att nätverka och det är alltid utvecklande på ett eller annat sätt och jag känner väl 

att jag hade gärna nätverkat mer och det ger en otroligt mycket tillbaka, både jobbmässigt och på det 

kreativa planet att just bara, ahmen nu åker vi bara en dag till Köpenhamn och så gör vi de och de 

och de, och så går man med likasinnade, just det här som vi pratade om när vi fem ses, så det blir 

mycket .. det blir mycket mer inspirerande och det ger mycket mer om man går med likasinnade då, 

inom samma yrkesprofession” (Ip 1) 

 

Även nästkommande intervjuperson talar vad vi kan se om inspiration från likasinnade. Vi 

grundar vår tolkning i att hon framhäver att hon känner kreativitet, blir positiv och får nya 

idéer. Vad gäller kompetensutvecklandet så ser vi henne beskriva det genom att hon får ta del 

av utökad kunskap inom sitt redan befintliga kunskapsområde, genom att hon nätverkar med 

en likasinnad: 

 
“Jag känner mig oftast väldigt upprymd. Positiv, mestadels måste jag säga. Eller oftast positiv. 

 Känner mig kreativ, för man kickas igång liksom. Får många nya idéer, det är stor skillnad att prata 
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med någon som inte alls har någon kreativ ådra överhuvudtaget, mot dem som har en kreativ ådra. 

När jag till exempel går milen med min bästa väninna så är det nästintill inget kreativt 

överhuvudtaget, därför hon är inte lagd på det sättet. Men skulle jag gå milen med xxx så skulle vi 

prata om hela världens inredning under den tiden vi gick.” (Ip 6)  

 

Även om flera intervjupersoner har framhållit att inspiration från andra likasinnade är av vikt 

för deras kompetensutvecklande, så finns de dem som framhåller den tongivande vikten av att 

nå generell fakta och information genom andra likasinnade. Exempel på detta framhävs 

genom citat som belyser att intervjupersonen i fråga vill nå kunskap som är viktig för 

egenföretagande konsulter, som finns att tillgå genom att nätverka med andra likasinnade: 

 
“Jag nätverkar av två anledningar: ett när du är som egenföretagare, så har man inga kollegor, det 

är ett sätt att ha kollegor. Så rent socialt, trevligt.. eller ja egentligen tre saker skulle jag vilja säga. 

De andra är ju att det är väldigt utvecklande för man lär sig hur andra jobbar, man kan hjälpa 

varandra, ge tips och råd, man stöttar varandra. Ja det är utvecklande och man kan prata med andra 

som är lika intresserade av att lyssna av hur jag reagerar i vissa situationer, ungefär som när man är 

småbarnsförälder och träffar andra småbarnsföräldrar, så är man jätteintresserad av sovtider och 

blöjbyten och det här är lite samma med de.. De e samma situation. [...] Sen för det tredje, är ju 

marknadsföring. Tvåan där är ju kunskapsinhämtning.” (Ip 3) 

 

De förmågor som verkar skänka kompetensutveckling till våra berörda intervjupersoner 

beskriver dem vara det lärande som verkar nås via inspiration från andra samt den 

informationsbaserade, men generella kunskapsinhämtningen som en av intervjupersonerna 

framhåller att hon vill tillgå genom sitt nätverkande för att hålla sig à jour som 

egenföretagare. 

 

5.1.2. Nätverkande kan resultera i olika vinster 
Studiens alla intervjupersoner uppger att de på ett eller annat sätt nätverkar. Nätverkande lyfts 

flertalet gånger som en grundläggande förutsättning för det egna företagandet. Nätverkande 

verkar även ske ständigt och på flera olika plan för flera av våra intervjupersoner. Exempel på 

detta visar citaten nedan: 

 
“Jag nätverkar absolut, varenda dag skulle jag vilja säga och de kanske är grunden eller stommen i 

hela min verksamhet.” (Ip 1) 

 
“Nu är vi ett bloggäng som träffas då och då och vi är lika.. Vi är utbildade i inredare och vi har egna 

företag och vi har bloggar, så det är väldigt bra att vi träffas då och då, sen har vi en gång i månaden 

som vi träffas, sätter oss ner och så går vi laget runt och sen har man något problem så lyfter vi dem, 

så de är på det sättet vi träffas och nätverkar.” (Ip 5) 

 

Dessa ovannämnda citat tolkar vi även beröra användandet av den pedagogiska handlingen 

nätverkande. Den förstnämnda intervjupersonen (Ip 1) verkar mena att hon använder 

nätverkande jämt och ständigt i sitt företagande och faktiskt bygger sin verksamhet på att hon 

kan använda nätverkande som en tillgång för sin verksamhet. Vår tolkning när det gäller 

Intervjuperson 5 är vidare att de, i hennes nätverk, använder nätverkandet som ett sätt att lyfta 

yrkesberörda problem. De verkar med andra ord använda nätverkandet på så vis att de når 

erfarenheter genom varandra, tolkat utifrån Ip 5. 

 

Att intervjupersonernas nätverkande till stor del beskrivs som en förutsättning för dem att 

bedriva sina respektive verksamheter är tydligt. Mer om det beskrivs längre ned i 

resultatavsnittet, men ännu ett sätt som färgas av detta faktum, samt tyder på användandet av 
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nätverkande, belyses genom att en meningsbärande enhet framhåller de ringar på vattnet, som 

nätverkande kan utveckla. Dessa verkar innehålla nya kontaker som kan resultera i olika 

former av samarbeten: 

 
“Jag tycker att man nätverkar alltså jämt, nånstans. När man går aktivt till ett sånt tillfälle, till att 

man tar kontakt med nya leverantörer, nya samarbetspartners, kunder. Jag menar jag är ute och 

träffar kunder och det är en form av nätverk i sig, för sen har dem andra kontakter som kanske 

behöver hjälp.” (Ip 2) 

 

Det som vidare går att utröna av ovanstående citat är att nätverkande sker utifrån de behov de 

egenföretagande konsulterna har i sitt företag. Utefter de olika behoven som de har, väljer de 

även att nätverka med olika aktörer, så som kunder, leverantörer, likasinnade 

yrkesprofessionella samt individer från andra branscher än deras egna för att utveckla sina 

respektive verksamheter. Samtidigt beskriver en intervjuperson att hon nätverkar annorlunda 

idag än i början, då hon startade upp sitt företag. Det verkar som hon idag har en annan 

möjlighet att välja vilka hon ska nätverka med, vilket kan bero på att hon idag står i en 

situation där hon har ett väl utvecklat företag och varumärke. Intervjupersonen beskriver 

vidare att hon vill ha nytta av det som framkommer inom de nätverkanden som hon tar del av. 

Det är av vikt att det ger henne något tillbaka när hon väljer att nätverka. Även om 

nätverkande är en grundläggande förutsättning för hennes företagande än idag, så har 

förhållandena förändrats kring hur förutsättningarna ser ut. Idag kan hon välja sin strategi och 

sitt användande själv, det vill säga, hur och med vem hon vill nätverka. I starten av hennes 

företagande verkade förutsättningen vara att marknadsföra sig själv: 

 
“Jamen i början absolut, då gick man på det mesta, nu kan man väl såhär känna lite att det har vänt 

att folk vill nätverka med mig och då har det blivit en ny situation och faktiskt kunna säga ja och säga 

nej och vad kan jag ha nytta av.. Jag har min man hemma som säger att om du ska nätverka eller 

nånting sånt där nu, så kan du få mer kunder och har du tid med det? Nää.. det har jag inte.. “ (Ip 5) 

 

En annan av våra intervjupersoner belyser ytterligare en strategi för nätverkande. Hon verkar 

ha en tydlig vision med vad hon vill ha ut av sitt nätverkande. Detta verkar vara en strategi, 

som de som är väl etablerade inom sina yrkesprofessioner använder, då de har skapat sig 

erfarenheter inom nätverkandet och vet vad de vill ha ut av mötena med andra. Detta då även 

intervjupersonen ovan tycks relatera till detta: 

 
“Jag har blivit bättre på det att sätta upp lite mål för mina olika typer av arrangerade nätverk, alltså 

där det är träffar. Att man går dit för att nätverka, för så är det ju mycket idag. Och vad är då mitt 

syfte, vad är målet för mig med att vara här idag? Och på nått sätt sätter upp det, för då blir det att 

man ofta får ut mer av de tillfället så man inte bara går dit och go with the flow hela tiden.” (Ip 2)  

 

Kortfattat sagt verkar de vinster som uppkommer i samband med användandet av nätverkande 

vara att det går att lufta problem och nå andras erfarenheter. Nätverkandet verkar även bidra 

till andra möjliga samarbeten samt utveckling av strategier för vidare nätverkande samt hur 

det är möjligt att förhålla sig till företeelsen.  

 

5.2 Att vara medveten och motiverad för att kunna nå kompetensutveckling 

5.2.1. Utveckling av en egenföretagares kompetens ger behållning åt verksamheten 
Vad gäller hur våra intervjupersoner beskriver och använder nätverkande för att nå nya 

förmågor, så berör flera av dem vikten av att utveckla sig själva, för att kunna utveckla sina 

respektive företag. När våra intervjupersoner berör ämnet kompetensutveckling, framhåller de 
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alla att kompetensutvecklingen som de tillhandahåller indirekt blir deras företags utveckling. 

Därav verkar deras kompetens även bli företagets kompetens, då dessa individer är ensamma 

om att utgöra sina respektive företag. Individens kompetensutveckling leder därmed till 

utveckling av verksamheten. I följande citat beskriver intervjupersonen att nätverkande är 

utvecklande för henne och hennes företagande, då hon anser att hon lär sig av och genom 

andra:   

 
“Att nätverka, det är väldigt utvecklande för man lär sig av hur andra jobbar. Man kan hjälpa 

varandra, ge tips och råd, stöttar varandra och man kan liksom.. Ja det är utvecklande [...] och man 

kan prata med andra som är lika intresserade av att lyssna…” (Ip 3) 

 

Alla våra intervjupersoner verkar vara överens om att de som egenföretagare behöver sitta på 

flera stolar inom sitt eget företag och att de alla är sin egna organisation. De har alla lyft att de 

behöver vara medvetna om företagets bokföring, agera säljande samt arbeta med varumärkets 

marknadsföring utåt. Det verkar vara så att dessa intervjupersoner, delvis, väljer att nätverka 

för att utöka de kompetenser som de behöver för att bedriva sitt eget företag. Genom att 

nätverka med andra, som inte nödvändigtvis inbegrips i deras yrkesprofession, verkar de nå 

kunskap som de behöver för att kunna befinna sig på sina respektive verksamheters olika 

stolar. Det vill säga, genom att nätverka verkar de få tillgång till samt skapar förutsättningar 

för att utöka sina kompetenser som bidrar till deras företags utveckling. Nedanstående citat 

styrker ovanstående och tolkade resonemang:  

 
“Man e ju som egenföretagare sin egen organisation, du ska vara säljorganiserad, du ska ha 

ekonomibiten, du ska ge feedback på dig själv och du ska jobba med bokföringen kanske..” (Ip 1) 

 
“Mitt företag fungerar inte om inte jag fungerar. Det bygger ju på mig som egenföretagare, det gör ju 

det.” (Ip 6) 

 
“Nätverkande är ju ett sätt att få ett stöd i mitt vardagliga arbete om man säger så då. [...] I och med 

att jag jobbar som konsult, så jobbar ju jag med kompetenser som stödjer mig i mitt arbete. Plockar 

man bort dem benen så är ju jag ingenting kan man ju krasst säga. Och då blir det ju att har jag 

någon i nätet som jag träffat och som tipsar eller gör någonting, så blir ju det ett stöd i mitt arbete.” 

(Ip 2)  

 

Genom att andra egenföretagare, som inte nödvändigtvis inbegrips av samma yrkesprofession 

som intervjupersonerna, delar med sig av tips och råd kring hur de skriver fakturor, hur de 

marknadsför sig och hur de kan utveckla kundrelationer, ökar intervjupersonernas individuella 

kompetens kring att driva företag. Detta verkar i sin tur leda till att verksamheter gynnas av att 

individen, som driver företaget, utvecklas genom nätverkande med andra:   

 
“Inom de nätverk som jag är inne i och rör mig i, så är det ju främst egenföretagare och den 

kunskapen jag får ta del av. De e ju ungefär samma som jag pratade om tidigare alltså hur man har 

marknadsfört sig, hur man har gjort flyers.” (Ip 3)  

 
“Jag tycker att man blir lite bredare i sitt tänk. Därför att man utbyter, vi har ju inte exakt samma 

yrken allihopa, men vi är ju egenföretagare och därav får man ju också in kunskap från andra 

områden som man faktiskt kan applicera. Jag har en psykolog i mitt nätverk till exempel, och det är ju 

sånt som är jätteintressant när man har kundrelationer med olika kunder och olika typer man stöter 

på.” (Ip 4) 

 

En annan av våra intervjupersoner påtalar att, ett för henne nytt nätverk, har vidgat hennes vy 

och utökat hennes egen förståelse inom hennes yrkesområde. Det ger i sin tur intryck av att 
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hennes kompetens inom hennes aktuella område har breddats, då hon har fått en utökad 

förståelse för aspekter hon tidigare inte haft intresse för. Intresset verkar i detta fall bidra till 

att utveckla den egna kompetensen inom hennes yrke: 

 
“Nu när jag var i utomlands med xxx.. Deras breda nätverk hade ju inte jag. Alltså själva design och 

spetskompetensen inom de, sen har jag inte varit så jätteintresserad av det heller.. men när jag var där 

nere med dom nu, så fick man verkligen ta del av deras breda nätverk i och med att det är en så stor 

xxx så har dem ju väldiga förturer, men också att få vara med i det, nätverka och se hur designer 

tänker och vidare hur produkterna blir. Så där fick jag ju lära mig jättemycket av dom.” (Ip, 5) 

 

Som tidigare nämnt är det ingen hemlighet att de egenföretagande inredningskonsulterna 

utvecklar sina respektive företag genom att själva tillhandahålla samt utveckla nya 

kompetenser. Genom att vara medvetna om det och söka sig till relevanta kontakter verkar 

flera av dem tillgodogöra sig nya förmågor genom sitt respektive nätverkande. 

 

5.2.2. Viljan att dela med sig och få ta del av ny kunskap 
För att kompetensutveckling ska ske via nätverkande tycks det vara så, att de som nätverkar 

behöver ha en vilja att dela med sig av sin kunskap samt ta del av ny sådan. Detta kan 

åberopas av att intervjupersonerna i studien tar del av andras erfarenheter och förmågor, dels 

av de som befinner sig inom samma praktikgemenskap i form av likasinnad yrkesprofession, 

men även av andra egenföretagande konsulter eller yrkesprofessionella. Nedan beskrivs 

fenomenet ger du, så får du tillbaka: 

“Dels för att de e roligt att dela med sig för att det är en passion att hålla på med inredning och dels 

för att man får ju tillbaka.” (Ip 3) 

“Det har alltid varit roligt, det är det jag tycker är så himla roligt att få hjälpa människor och se att 

andra lyckas! Så det blir en kick i dig, alltså själva lärandet! Och det är det jag är övertygad om att 

det är.. Det jag tror på är om man har den kunskapen, så kan det bli bra och då vill man gärna dela 

med sig.. Så har jag alltid varit på bloggen, med att jag har delat med mig av min kunskap och det är 

många som har sagt det att varför gör du det, det kan du ju ta betalt för och så vidare? Men jag tror 

att ger man, så får man tillbaks..” (Ip 5) 

“Ju mer man nätverkar, ju mer man pratar med andra och hjälps åt och stöttar varandra desto mer 

ger det en i slutändan. Om inte annat så kunskap.” (Ip 4) 

Den sista meningsbärande enheten målar även upp att ett givande, kan bli ett sätt att vinna 

kunskap genom. Vår tolkning är dock, att där är andra saker som ibland ligger till grund inom 

kompetensutvecklande som intervjupersonerna får ta del av, än enbart de renodlade 

kunskapsfrågorna. En del av detta kompetensutvecklande verkar ske genom att 

intervjupersonerna får stöd och inspiration tillbaka från dem de nätverkat med vilket vi har 

varit inne på längre upp i resultatavsnittet.  

Vidare syftar en del av våra intervjupersoner till att kompetensutvecklande sker genom 

tankeutbyten och reflektioner de nätverkande emellan. Att vara frågvis och nyfiken verkar 

även vara en nödvändig aspekt att begrunda för intervjupersonen, som framhåller det första av 

nästkommande citat, om denne ska kunna nå ny kunskap. Det går även att se att olikheter från 

andra, vilket den sistnämnde av intervjupersonerna framhåller, bidrar till utveckling av den 

individuella kompetensen på så vis att den tillför ny kunskap: 

“Att man vågar ställa frågor om saker och ting och är det nått projekt som jag håller på med där jag 

är lite osäker inom något område, så att kunna ställa frågan till någon på nätverksträffen och få svar 

på det, så lär jag mig utav dem genom att de delar med sig av sin kompetens.” (Ip 2) 
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“Om jag får ett förslag eller en kritik från någon i bloggruppen, så tänker jag ju ett snäpp längre och 

sen så ger vi ofta varandra: Varför tänker du inte så här? Eller varför gör du inte så här istället? 

Vilket gör att vi stärker ju varandra, fast vi är så extremt olika och har olika inriktningar, men vi kan 

ju hjälpa varandra mycket på olika sätt..” (Ip 6)   

 

Att inbegripas i en praktikgemenskap verkar i detta stycke ha en viss mening för åberopandet 

av kompetensutveckling, samt ha en koppling till att vilja dela med sig för att kunna få 

tillbaks. Dock verkar inte detta faktum enbart vara kopplat till praktikgemenskapen inredare 

emellan, utan även stå i relation till kompetensutvecklandet nätverkandet generellt sätt. Att 

använda nätverkande, med en vilja att dela med sig av sin egen kunskap, verkar i de flesta 

lägen återge lärdom och kunskaper som kan utveckla de egenföretagande 

inredningskonsulternas kompetens, såväl inom en praktikgemenskap, som i ett generellt 

nätverkande. 

 

5.3. Nätverkande på olika sätt 

5.3.1. Nätverkande via sociala medier 
Utefter att som forskare ha genomgått sex olika intervjuer har vi förstått att det finns olika sätt 

att uppfatta, beskriva och använda nätverkande. De främsta som berörs är nätverkande via 

sociala medier respektive i fysiska möten. Vad gäller våra informanters syn på nätverkande 

genom sociala medier, så är den olika. En del av våra informanter använder de sociala 

medierna som ett sätt att driva sina verksamheter genom, medan andra använder sociala 

medier som ett sätt att till exempel stärka sitt varumärke. I några fall används bloggen som en 

stor och utåtriktad plattform för nätverkande. Dessa plattformer anser dem som brukar 

bloggarna, vara grunden och stommen för deras övriga nätverkande. De beskriver den som en 

kanal utåt som lämnar utrymme för vidare kontaktmöjligheter. Till skillnad från dessa så 

använder några av intervjupersonerna de sociala medierna på ett mindre omfattande sätt, än 

de övriga och inriktar sig istället mer på de personliga och fysiska mötena med människor. 

Exempel på skillnader i uttalanden gällande samma ämne syns nedan: 

 
“Man kan väl säga såhär att jag startade ju mitt företag 2008-2009 där.. Ja nånstans! Och började då 

med att blogga och det är egentligen den enda plattformen som jag har och där har jag ju byggt upp 

hela mitt nätverk genom den.” (Ip 1) 

 

“Jag finns ju i de sociala medierna också, men det är nog inte där vi utbyter så mycket utan det är mer 

möten.” (Ip 4) 

 

Skillnaderna som finns grundar sig främst i att några har bloggar som är deras utåtriktade 

nätverksplattformar, medan några till motsats från detta ibland använder sociala medier till att 

visa sig samt finnas tillgänglig på Internet. 

 

Dock verkar det finnas baksidor med att till stor del nätverka via sociala medier i och med den 

ständiga uppkopplingsmöjlighet, som råder inom dagens samhälle. Några av de 

egenföretagande inredningskonsulterna påtalar även att nätverkandet denna vägen är lätt att 

hamna i, då de just är egenföretagare och befinner sig i en flexibel arbetssituation. Baksidorna 

som nämns med nätverkandet via sociala medier är främst den stress det kan frambringa, samt 

tiden som det kan ta: 

 
“Det kan ju stressa mig och jag vet att många blir stressade utav mig och min blogg, för de säger att 

hur fasiken hinner du lägga ut något varje dag? Men jag anser ju att detta är en del av mitt jobb. Sen 

om jag lägger ut på morgonen, eftermiddagen eller kvällen har ju egentligen ingen betydelse. Det är 
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att de får en ny inspiration varje dag. Mitt motto är att lägga ut en inspiration varje dag, men sen så 

är jag dödsjuk eller bortrest så tar jag semester och då unnar jag mig det.” (Ip 6)  

 

“Sociala medier, facebook och Instagram och alla omvärldsaspekter, de påverkar ju allting man gör, 

man är ju så tillgänglig hela tiden och man får uppdatera nånting om man tittar på andras.. På nåt 

sätt så bryter man ju det som man faktiskt är mitt uppe i, så där.. Det jobbar jag faktiskt ganska 

mycket med och försöka stänga av och liksom.. Nämen nu jobbar jag 45 minuter eller en timme och då 

svarar jag inte på sms, eller jag tittar inte liksom på mejl och instagram, för det hjälper.” (Ip 1)  

 

Sammanfattningsvis verkar det vara så att lättillgängligheten är det som representerar både 

framsidorna och baksidorna med nätverkande via sociala medier. Att använda detta som ett 

nätverkande för att skapa kontakter verkar fungera väl för de som brukar det alternativet, 

medan det samtidigt finns aspekter som belyses av att det tar tid från andra arbetsuppgifter 

och kan vara stressande. 

 

5.3.2. Nätverkande via fysiska möten 
Än om vi har flera intervjupersoner som beskriver att de nätverkar via sociala medier, så är 

gemensamt för alla att de främst vill nätverka personligen via fysiska möten. Sociala medier 

verkar kunna vara en god plattform, vilken kan leda till kontakter, som intervjupersonerna 

senare kan nå fysisk kontakt med. Det finns dock fler alternativ för en egenföretagande 

inredningskonsult att nå fysiska träffar med både likasinnade inom samma yrkesprofession 

samt andra aktörer. Det personliga mötet kan infinna sig genom anordnade nätverksträffar, 

men även under mässor och event. Det verkar vara så att det personliga eller fysiska mötet är 

av allra största vikt, när det gäller att nätverka. Nedanstående citat visar att det finns en 

önskan om att mötas i person och nätverka: 

 
“Men alltså nätverket, det tycker jag inte är något som socialamedier kan ge, utan man vill träffas. 

Det tycker jag är viktigt. Att många pratar om sociala medier, men just nätverkandet är viktigt, att 

träffas.” (Ip 5) 

 

Att nätverka via personliga möten tycks även kunna beröra aspekten att egenföretagare kan 

vara ensamma i sin arbetssituation. Nästkommande meningsbärande enhet visar på den 

sociala behållningen av att nätverka fysiskt och att det verkar ge intervjupersonen i fråga 

vinning vad gäller trivsel i hennes arbetssituation: 

 
“Alla som nätverkar hoppas jag väl i alla fall tycker att man liksom inte bara gör det för vinning, utan 

också för att just det här utbytet som man vill åt. Ja och det är ju lika mycket socialt, som det faktiskt 

är arbetsmässigt. Man behöver någon att äta lunch med.” (Ip 4) 

 

Samma person beskriver även att det finns fördelar, som är svåra att nå, genom annat är 

personlig kontakt: 

 
“Det är ju mer det personliga mötet, jag tror att det är mycket som händer där snarare än när du 

sitter i telefon. Faktiskt, för det är grejer som kommer upp där när man är ansikte mot ansikte. Man 

kan liksom begrunda bättre, man kan ha längre pauser utan att man känner att man måste prata hela 

tiden och därför kommer det också upp saker i huvudet som man kan diskutera. Och jag tror också 

man kan ha, ja, jag tror att man kan ha ett bättre samtal helt enkelt när man möts.” (Ip 4)  

 

Det personliga mötet verkar nå ytterligare dimensioner i ett samtal, vilket kan vara till sin 

fördel i ett nätverkande utifrån denna intervjupersons aspekt. Att ta kontakt via sociala medier 
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verkar kunna gro en god grund för vidare kontakt, men i slutändan verkar det finnas goda skäl 

att ta personlig kontakt för att nätverka. 

 

5.4. Nätverkande föder gemenskap - gemenskap kan föda nätverk 

5.4.1. Gemenskap stärker individen 
En gemensam beröringspunkt för alla intervjuperson, är att alla anser att de vill dela med sig 

av sin kunskap. Ingen uttrycker att de vill hålla på sin kunskap inom nätverkandet med andra 

inom samma yrkesprofession, utan framhåller snarare att de vill dela med sig i ett sätt att 

kunna få tillbaks. Välvillighet och hjälpsamhet uttrycks som viktiga enheter från samtliga och 

en del intervjupersoner påtalar även att de upplever att de tillsammans styrks utåt sätt mot 

omvärlden om de hjälps åt tillsammans. I de två citat som figurerar nedan framhåller 

intervjupersonerna att de vill vara en del av att hjälpas åt inom sin yrkesprofession: 
 

”Amen det är för att jag tror att vi tillsammans, vi som jobbar med inredning, ju fler vi är som pratar 

om de är ju fler, de mer vi syns utåt, ju mer jobb tror jag att vi alla får.” (Ip 1) 

 

”Att hålla på kontakter och att hålla på kunskap det tror jag inte på utan tvärtom. Jag tycker man ska 

dela med sig.” (Ip 2) 

 

Det verkar vara så att dessa båda intervjupersoner upplever praktikgemenskapen som ett sätt 

att gemensamt utvecklas och bli stärkta. Möjligen att detta är en del av en strategi att kunna 

öka sin individuella kompetens, genom att ta del av en gemenskap som innefattar likasinnade 

individer.  Vidare finns det ett uttalande där intervjupersonen i fråga, påtalar att de 

kontinuerliga nätverksträffarna, där deltagarna utgörs av samma återkommande personer, ger 

en stärkt gemenskap. Denna intervjuperson framhåller även att denna gemenskap som en 

kontinuerlig nätverksgrupp utgör, framhäver en känsla av att hon har kollegor, vilket hon 

egentligen inte har som egenföretagare. Nätverkandet bidrar i detta fall till en känsla av 

gemenskap: 

 
“Alltså är man inredare så är man ju ute mycket de blir ändå som kollegor, man träffas en gång i 

månaden, man mejlar, vi kanske är på andra jobb också, men visst vi skulle behövas träffas oftare men 

de blir i alla fall minst det.. Och sen vet vi varandras stil och vi känner till varandras kunder eftersom 

vi redan har pratat om det.” (Ip 5) 

 

Det finns ingen som målar upp bilden att ensam är stark, utan alla intervjupersoner är överens 

om att en gemenskap är av godo. Vår tolkning är att det kan finnas en relation till både 

kompetensutveckling och välmående i detta, då det verkar vara så att intervjupersonerna tar 

del i en yrkesprofessionell gemenskap för att nå nya erfarenheter, kunskaper samt visa sig 

som en stärkt enhet utåt. Vad gäller välmående är det för oss svårt att förbise den aspekt, som 

det kollegiala verkar avge i följd av trivsel som verkar infinna sig i den uttalades (Ip 5) 

arbetssituation. 

5.4.2. Att få tala samma språk  
En av de fördelar som några intervjupersoner lyfter gällande att ingå i en praktikgemenskap, 

är det välbehag, som det verkar ge att få tala med andra individer som är likasinnade. Denna 

anledning verkar i sin tur utgöra att en del av intervjupersonerna aktivt vill nätverka med 

andra inom samma yrkesprofession. En av intervjupersonerna beskriver ett av sätten som hon 

använder sitt kontinuerliga nätverkande till: 
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“Det händer ju rätt ofta att vi hjälper varandra då kanske det är med i det gänget.. Alltså det är inte 

så att jag drar ut på inredningsbloggar utan vi fem, har ganska så stor kompetens tillsammans och 

rätt så olika stilar, så då kan jag t.ex. skriva i vår grupp att jag letar efter en snygg lampa i svart men 

med den och den plafonden.. Så jobbar vi i det nätverket! Eller att man kommer på att åh, jag hittar 

inte en spegel där.. Vet ni någon som skulle passa? Eller är det så att man har två olika alternativ, att 

vilken tror ni blir snyggast? Så kör vi oftast.” (Ip 5) 

 

Av det som intervjupersonen uttalar sig om, urskiljer vi att hon menar att detta endast går att 

samtala om med likasinnade. Det verkar som att de gemensamma språk och den gemensamma 

förståelse som de har inom sin praktikgemenskap färgar hur de använder nätverket.  

En annan intervjuperson belyser att kommunikationen i det yrkesanknutna nätverket hon ingår 

i, är bra på så sätt att de förstår varandra väl, då de har ett gemensamt intresse för sin 

yrkesutövning:  

 
“Det skönt att ha folk som alla jobbar lite i samma värld och det är lite samma människor och det är 

samma.. Men att man kan få prata av sig med någon som vet. För det är även som det vi pratade om 

innan att alla går inte runt å tänker på färg och tapeter hela dagarna, men när vi ses så kan man åh.. 

Har du sett de å nu kom den soffan där? Och det företaget levererade de å den!  Att man kan få gå 

bananas där för alla är intresserade” (Ip 1) 

 

Ovanstående meningsbärande enhet verkar belysa glädje i att få ta del av en gemenskap. Vi 

tolkar det som att det främst finns en påverkan i detta för de egenföretagande 

inredningskonsulternas välmående. Vi ser också att det kan bidra till en förstärkt känsla av 

identitet, både vad gäller personligen men även vad gäller de respektive verksamheterna. 

Detta då den gemensamma förståelsen och det likvärdiga språket stärker deras respektive 

individuella plats i ett sammanhang.  

 

5.5. Det komplexa i en praktikgemenskap 

5.5.1. Olika meningar om nätverkande med likasinnade   
Majoriteten belyser nätverkande inom sin gemensamma yrkesprofession som något positivt 

och givande. Dock påtalar alla någon form av baksida eller komplexitet gällande att enbart 

nätverka med likasinnade yrkesprofessioner. Nedan följer ett citat som berör att det finns 

olika meningar som kan generera differentieringar inom nätverkande i grupp: 

 
”Jag känner att vi har så olika åsikter när det gäller det här med kreativitet, vi har så olika ingång på 

saker och ting.. Alltså om man är en liten grupp så blir det ju det är nästan svårare skulle jag vilja 

säga än i en stor grupp.” (Ip 5) 

 

Intervjupersonen i fråga tycks uppleva en del negativa aspekter av att ingå i ett litet och 

kontinuerligt nätverk, samtidigt som hon tidigare har framhållit mestadels positiva aspekter 

med att få ta del av ett nätverk inom en praktikgemenskap. Vidare beskriver en annan utav 

intervjupersonerna att hon har valt att ingå i nätverk som berör egenföretagare i stort, istället 

för att ingå i ett nätverk med inredare: 

 
”Jag ingår inte i ett sånt nätverk jag tror att jag har gjort det valet. Jag har tänkt på det ibland å det 

måste ju finnas en anledning till varför jag inte ingår i ett.. För jag vet ju att det finns flera som ingår, 

som jag vet åker tillsammans som är inredare, som åker på mässor och inreder och har event och så, 

men jag ingår inte i ett sådant nätverk för jag vill ha.. jag tror det är medvetet för att det är.. 

Hämmande vill jag kanske inte säga att det är, men kanske mindre intressant?!” (Ip 3) 
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I detta fall menar hon att yrkesprofessionen har mindre betydelse för henne, samt att det 

istället snarare är egenföretagandet som gemenskap som hon uppskattar. Hon finner inte 

praktikgemenskapen i form av en gemensam yrkesprofession intressant, utan har istället valt 

att främst nätverka med andra egenföretagare. Detta verkar ha gett henne en form av 

praktikgemenskap i vilket fall, än om hon inte aktivt deltar i ett yrkesrelaterat nätverk. Hon 

verkar erfara att nätverkande med andra egenföretagare kan ge henne en annan sorts 

praktikgemenskap, än den som är relaterad till ett specifikt yrke och verkar nöjd med det. En 

annan utmaning som belyses av en av våra intervjupersoner är att hon upplever att det kan 

finnas en rädsla för konkurrens om kunder hos andra inom den gemensamma 

yrkesprofessionen. Denna rädsla upplever hon kan hindra andra från att nätverka fullt ut med 

andra i samma yrkesprofession:         

 
“Jag tror att jag har tre stycken som jag träffar regelbundet och med dem funkar det bra, men jag kan 

uppleva andra som håller på med det som jag gör som lite mer slutna. De är inte lika utåtagerande 

liksom så och nätverkar inte på samma sätt och jag tror att det kan vara en rädsla för att man ska sno 

varandras kunder helt enkelt, tyvärr.” (Ip 4)  

Denna aspekt är hon ensam om att beskriva bland våra intervjupersoner, då övriga har påtalat 

både sig själv och likasinnade som öppna och kontaktsökande. Vi vill framhålla denna nyans 

som en del i komplexiteten gällande nätverkande inom en praktikgemenskap, då den visar på 

att det finns olika uppfattningar gällande ämnet. Utmaningarna som således beskrivits är det 

komplexa gällande att vara en liten och kontinuerlig nätverksgrupp, ett avsaknat intresse för 

att förlika sig med specifikt inredare, samt upplevelsen av att likasinnade kan agera reserverat.  

 

5.6. Att må bra i arbetslivet 

5.6.1. Känslor av meningsfullhet i arbetslivet 
Nätverkande verkar inte enbart innebära att intervjupersonerna utbyter kunskap och utökar 

deras respektive kompetenser. En aspekt av nätverkandets förtjänster är att det skapar känslor 

av meningsfullhet i arbetslivet, genom att de egenföretagande inredningskonsulterna aktivt är 

en del av en praktikgemenskap. En av våra intervjupersoner citerar vikten av att finna sin 

meningsfullhet gällande sin arbetssituation: 

 
“Att man har passion för sitt jobb är A och O för mig i alla fall. Så är det nog för alla småföretagare, 

att man brinner för det och därför mår man också bra [...] Jag tror att på det stora hela, att man 

verkligen tycker om sitt jobb och sen har någon form av socialt nätverk, om det så är med vänner eller 

om det är rent yrkesnätverk eller så [...] Hela den sociala biten är nog viktig för arbete för folk som 

har ett dåligt socialt liv mår ju sämre. Trivs inte på jobbet lika mycket.” (Ip 4)  

 

För ovan uttalad intervjuperson så verkar det vara av vikt att ha ett intresse för sitt arbete 

samtidigt som hon vill ha ett nätverk runt omkring sig, för att ta del av sociala utbyten. Hon 

tycks anse att meningsfullhet i arbetet kommer ifrån den passion hon känner för sitt arbete och 

att samtidigt kunna förhålla den situationen hon befinner sig i till en social relation på ett eller 

annat vis. Nätverkande verkar av den anledning ha betydelse för hennes mående i arbetslivet. 

Flera av våra informanter framhäver att det är viktigt att ha roligt på jobbet. De som uttrycker 

detta menar även att det är en aspekt av att må bra i arbetslivet. Närmare bestämt uttrycker 

flera att glädje och att ha roligt innebär hälsa som välmående för dem i arbetslivet. Dessa två 

meningsbärande enheter styrker att glädje anses vara viktigt: 

 
”Ha roligt är absolut en av mina visioner, att ha jätteroligt på jobbet, och det har jag.” (Ip 1) 
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”Att man tycker att det e roligt det man jobbar med och att det är kreativt och utvecklande, för mig är 

det jätteviktigt.” (Ip 3) 

 

5.6.2. Komplexa aspekter av flexibelt arbete i förhållande till den individuella hälsan 
I några av fallen har intervjupersonerna påpekat att det finns riskbilder för hälsan i och med 

deras flexibla arbetsform som egenföretagande konsulter. Nästan alla beskriver att det är 

positivt att vara sin egen, då de får planera sin egen tid, men framhäver dock samma aspekter 

vara stressande. 

 
”Ibland kan det ju göra att man inte mår bra för jag är väldigt strukturerad och när jag har väldigt 

mycket grejor samtidigt och jag inte har strukturerat upp det ordentligt så kan det få mig att må dåligt 

faktiskt. Att jag blir stressad..” (Ip 2) 

 

”Jag känner att det är svårt att hitta den där balansen att då blir det.. Att då blir det väldigt 

stressande.. och man känner att man tummar på kanske sömnen, eller på familjen, eller på kanske sin 

egen.. Sist kommer man själv..” (Ip 1) 

 

Enligt dessa intervjupersoner verkar det vara så att samma aspekter som är positiva inom 

deras flexibla egenföretagande situationer, är desamma som gör dem stressade och påverkar 

deras välmående negativt. Med andra ord tycks de flexibla arbetsförhållandena vara gynnande 

i sammanhang som berör att de egenföretagande inredningskonsulterna bestämmer över sin 

egen tid, medan det i detta stycket belyses som stressande aspekt. Dessutom verkar det vara så 

att Ip 1 upplever att det inte enbart är det flexibla i tidsförhållandet som är av ondo, utan 

snarare att tiden inte räcker till. Trots att hon verkar planera sin arbetstid, så verkar den ta över 

och missgynna hennes eget mående. 

 

5.7. Nätverkande - en kompetens i sig 

5.7.1. Förmågan att nätverka 
Att nätverka verkar i sig vara att besitta en förmåga som i sin tur kan ge förutsättningar för 

annat lärande och utveckling av andra kompetenser. Förmågan att nätverka går att relatera till 

den faktorn att en egenföretagande inredningskonsult, behöver ha mod att skapa möjligheter 

för kontakt (antingen i person eller genom nätverksytor som bloggar eller Instagram).  

Citaten nedan berör förmågan att nätverka, av den anledning att det går att utföra nätverkande 

på olika sätt. Intervjupersonen i fråga uttrycker, att hon inte tycker det är lätt att ta fysisk 

kontakt alla gånger, utan istället bär en strategi som rör nätverkande över sociala medier. 

Trots att hon inte brinner lika mycket för att ta fysisk kontakt med andra individer på olika 

nätverksträffar, har hon utarbetat en strategi för hur hon kommer i kontakt med personer hon 

vill åt då hon trots allt anser att det personliga mötet är av vikt att uppnå:  

 
“Jag har alltid haft svårt för att gå fram och jag är inte så påstridig med såna grejer, jag är mycket 

mer smyga in i sociala mediervägen kan jag säga då.” (Ip 5) 

 

Till motsats från detta har vi intervjupersoner som påtalar att mod till att ta muntlig kontakt 

med andra individer är en viktig aspekt när det gäller förmågan att nätverka och även förhåller 

sig till detta: 

 
“Det handlar om en själv, att man måste öppna dörrar och se möjligheter själv. Därför är jag aktiv 

då, om jag tycker att jag har träffat dessa människor mycket så kan jag ju själv söka upp dom jag 
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tycker är intressanta och sitta med dem på middagarna, så man får nog själv hitta.. Man får nog vara 

rätt så öppen när man jobbar i nätverkande och att man vågar ta kontakt!” (Ip 1) 

 

Denna meningsbärande enhet beskriver att det är den egenföretagande inredningskonsulten 

som själv behöver ta ansvar för att skapa sig nätverk. Enligt denna intervjuperson är det upp 

till var och en att konstruera nätverkande med andra individer, vilket hon ser till att göra. Vi 

tolkar detta vara hennes strategi att handla för att nå nätverkande situationer och tolkar även 

denna strategi, samt den ovannämnda till föregående citat, vara något som bidrar till de båda 

intervjupersonernas kompetens gällande att nätverka. Detta tolkar vi vidare vara en 

förutsättning för att de ska kunna få ut någonting av nätverkandet överhuvudtaget. 

 

5.8. Sammanfattning av resultat 
Studiens resultat visar att inredarna, det vill säga de egenföretagande konsulterna, beskrev och 

använde nätverkande på olika vis. Majoriteten av inredarna beskrev nätverkande som en 

verksamhetsstrukturell fråga, då de påtalar att de är sin egen organisation och därmed behöver 

utveckla sin kompetens. En del av inredarna beskrev att de använder nätverkande via sociala 

medier, som en plattform för att skapa vidare nätverkande. Inredarna beskrev att de använde 

nätverkande för att få stöd, råd, utbyta erfarenheter och kunskaper för att utveckla sin 

kompetens. Vidare framkom det att nätverkande bidrog till att inredarna kände gemenskap, 

skapade kontakter och fick en känsla av att ha kollegor. 

 

Nätverkande inom en praktikgemenskap verkar ha bidragit till att våra inredare har utvecklat 

kompetens inom sin yrkesprofession genom andra likasinnades erfarenheter. Detta genom det 

gemensamma språk och den gemensamma förståelsen som de delar för sitt yrke. 

Informanterna beskrev även att de känner sig stärkta i sin yrkesroll av att vara en del i en 

praktikgemenskap och denna känsla verkar även bidra till deras välmående. Detta då det 

verkade som att deras deltagande i en praktikgemenskap bidrog till att stärka individernas 

respektive identitet. Inredarna beskrev även att glädje stod för välmående i arbetslivet. Det 

fanns en vilja och motivation att dela med sig och få ta del av varandras erfarenheter. Denna 

motivation verkade dessutom göra att de fann glädje i sin arbetssituation. 

 

Förmågan att nätverka verkade vara av betydelse för våra informanters möjligheter till 

kompetensutveckling, då denna förmåga speglades genom hur de själva skapade sig 

förutsättningar för att nätverka. En del bar strategier som grundade sig i att ta kontakt med 

andra över sociala medier, medan andra föredrog att skapa kontakter i det personliga mötet. 

Gemensamt för alla inredarna var att de behöver kunna befinna sig i interaktion med andra för 

att nätverkande ska kunna leda till lärande. 
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6. Diskussion 
I detta avsnitt behandlar vi inledningsvis diskussioner av den metod vi har valt att förhålla 

oss till, för att sedan övergå i en resultatdiskussion. 

 

6.1. Metoddiskussion 
Hermeneutiken som vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

I denna kvalitativa studie med inspiration från hermeneutiken, har förförståelse setts som en 

viktig aspekt (Westlund, 2009). Vår förförståelse som inbegripits av en hälsopedagogisk 

karaktär, ser vi har påverkat oss till hur vi, genom vårt bidrag, har formgett studien. Skulle vi 

haft en annan förförståelse som till exempel skulle beröra sociologi, finns det en möjlighet att 

vi hade valt att fokusera på andra fenomen, än de som vi valde att studera. Om vår 

förförståelse hade varit av sociologiskkaraktär, hade vi troligtvis belyst mer faktorer kring 

samhället och miljön berörande individen ifråga. Dock har vi haft ett individorienterat 

perspektiv och valde därför att utgå från den enskilde deltagaren. Vad berör vår förförståelse 

kring egenföretagares situation, anser vi att det har bidragit till hur vi tolkat vår empiri, genom 

att vi haft en förståelse för den kontext en egenföretagare befinner sig i. När det vidare gäller 

relationen mellan hermeneutik och vårt valda sett att tolka vårt material utifrån en mogen 

tolkning, så anser vi att detta val har bidragit till att ha gett oss relevanta analyser. Skulle vi 

inte valt att förhålla oss till en mogen tolkning, så kunde vi ha bortsett från den helhet som 

texten (de meningsbärande enheterna/citaten) hade skapats i och nått en större frihet i våra 

analyser. Dock ansåg vi det vara relevant att tolka och analysera efter den mogna tolkningen 

och helhetsprincipen, då vi utifrån Westlund (2009) ville nå en hög rimlighet gällande våra 

tolkningar. Att vi tog inspiration från Ödmans (1994) sätt att se på samspelet mellan del och 

helhet (det subjektiva och objektiva) i den hermeneutiska cirkeln har fått betydelse för hur vi 

tolkat vår empiri. Detta då delarna och helheten inte kan uteslutas från varandra. Helheten 

spelar roll för hur vi kan förstå delarna men delarna bidrar också till att vi förstår helheten 

(ibid). I denna studie har vår avsikt varit att låta empiri möta en teoretisk utgångspunkt, i ett 

sätt att relatera till Ödmans (1994) resonemang om del och helhet, då vi även ser att detta kan 

ha bidragit till studiens grad av rimlighet och trovärdighet.   

 

Kvalitativ- abduktiv ansats 

Studien har vidare inspirerats av en kvalitativ- abduktiv ansats (Fejes & Thornberg, 2009), 

vilket har bidragit till att vi kunnat stödja vår tolkning på både empiri och teori genom hela 

resultatet. Valet att använda en abduktiv ansats har varit ett stöd genom hela 

forskningsprocessen, då den har möjliggjort att vi kunde vara öppna och induktiva när vi 

påbörjade analysarbetet. Samtidigt har vi varit medvetna om att vår förförståelse och 

teoretiska kunskap har färgat det som resultat och analys mynnat ut i då vi har förhållit oss 

mer deduktiva i  vårt diskussionsavsnitt. Om vi skulle förhållit oss mer induktiva, finns det en 

möjlighet att vi hade haft svårigheter att tolka vårt resultat på en analytisk nivå. Detta då vi 

inte anser oss kvalificerade att skapa helt nya teorier, vilket inte heller har varit vår avsikt med 

studien. Vår avsikt har snarare varit att studera nyanser som framkommit genom vårt syfte 

och frågeställningar. Valet av en kvalitativ metod, har hjälpt oss att söka förståelse för 

individer, vilket står i relation med vårt syfte. Vi har inte haft som avsikt att göra anspråk på 

att vår studie ska kunna vara representativ för alla egenföretagare, utan kanske endast 

överförbar till liknande grupper och individer, i en liknande yrkesprofession och 

praktikgemenskap. Vad gäller hermeneutikens förenlighet med vårt val av en abduktiv ansats, 

ställer vi den återigen i relation till Ödmans (1994) del och helhetsresonemang som beskrivs 

ovan. 
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Valet av urval/informanter: 

I denna studie valde vi att presentera karaktäristika som att våra informanter är inredare, vilket 

vi ser kan ha fått betydelse för de etiska aspekterna gällande konfidentialetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi anser dock att karaktäristikan bidrar till att läsaren ska få en 

förståelse för informanternas beskrivningar som presenteras i vårt resultat. Utan denna vidare 

förståelse kan det vara svårt att bedöma vårt resultat som rimligt, då aspekter av helheten är 

viktiga. Vad berör vårt strategiska urval (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2011) är det inte ett 

medvetet val att vi enbart intervjuade kvinnor. Detta är en företeelse som uppkom, av den 

anledning att de vi kände till samt de vi fann via Internet enbart var kvinnor. Vår reflektion är 

att studien kunde ha blivit annorlunda om vi hade haft ett urval som bestod av hälften män 

och hälften kvinnor. Likväl om vi enbart skulle haft män som informanter i studien. Detta då 

vi upplevde att en del av de beskrivningar som förekom runt ämnet nätverkande i 

intervjuerna, berörde eller utgick i från hur det var att vara egenföretagare som kvinna. En del 

av våra informanter tog även upp familjeaspekter relaterade till deras roll som kvinnlig 

egenföretagare. Exempel på dessa var hur de förhöll sig till vård av barn, samt friheten de 

upplevde i att kunna ge barnen tid mitt i veckan. Vi ser en möjlighet i att denna reflektion inte 

hade gjorts utav en man, men utesluter samtidigt inte att en man skulle ha resonerat på ett 

liknande sätt. 

 

Intervjumetoden  

Intervjuernas utformning ser vi dock stå i relation till Hanson (2004), som menar att 

egenföretagare står i en komplex och flexibel arbetssituation. Detta då tre av våra sex 

informanter, valde att genomföra en telefonintervju, vilket vi anar kan ha berott på svårigheter 

i att ordna en personlig träff, samt rädsla för avkall på eventuella arbetsmöjligheter. De tre 

som valde att genomföra en intervju i ett personligt möte, verkade ta sig tid med grund i sitt 

intresse för ämnet nätverkande, eller ha ett förhållningssätt i sitt företagande, som verkade 

göra att de upplevde att de kunde ta sig tid. Vi är övertygade om att sex intervjuer som hade 

skett under personliga möten hade varit att föredra, då det är lättare att missuppfatta det som 

sägs via telefon när vi inte kan se varandra. Dock var vi ute efter våra informanters 

beskrivning av hur de använde nätverkande och inte hur det sas, vilket gör att vi ser på 

telefonintervjuerna som fullgoda alternativ till de intervjuer som skett under personliga 

möten. För oss var det till exempel inte relevant om det som yttrades sas i en tvekande eller 

glad ton, då det inte var det som vi ämnade att studera.  

 

6.2. Resultatdiskussion 
Syftet med denna studien var att studera nätverkandets betydelse för utveckling av kompetens, 

det vill säga, utveckling av förmågor, färdigheter och yrkesrelaterade kunskaper inom en 

yrkesprofession. Vi ville söka en förståelse för hur individer som delar en praktikgemenskap i 

form av egenföretagande inredningskonsulter, beskriver och använder nätverkande som en 

källa till kompetensutveckling och om detta vidare kunde bidra till dessa individers 

välmående i arbetslivet.  

 

I detta avsnitt diskuterar vi vårt resultat i förhållande till vårt syfte, vår tidigare forskning och 

teoretiska referensram, för att skapa vidare förståelse för vad resultaten kan betyda. 

 

6.2.1. Kompetensutveckling genom nätverkande i en praktikgemenskap 
Vad gäller att utveckla kompetens genom nätverkande samt genom att ta del av nya förmågor, 

tack vare andra likasinnades erfarenheter, finns det en relation mellan Illeris (2013) teori om 

att ta till sig och anamma nya förmågor, samt Wengers (1998) CoP. Att ingå i en 
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praktikgemenskap verkar ge förutsättningar för individens kompetensutveckling på så vis att 

inredarna redan besitter en förkunskap inom deras gemensamma yrkesområde och även har 

ett intresse för ämnet. Det är tydligt att inredarna har haft en vilja och motivation genom sitt 

intresse, som bidragit till att deras lärande gynnats via nätverkande. Vidare visar resultaten på 

att våra informanter använder nätverkande ständigt i sin yrkesutövning och är en 

grundläggande förutsättning för att de som egenföretagande konsulter ska kunna utveckla och 

bedriva sin verksamhet. Inte minst används nätverkandet till att knyta kontakter med både 

andra yrkesprofessionella och med kunder.  

 

En viktig funktion som nätverkandet verkar ha är att kunna diskutera yrkesrelaterade problem 

med andra i samma situation. Genom att vi har sökt en förståelse för egenföretagande 

konsulters komplexa arbetssituation, så kan vi vidare förstå varför våra informanter beskriver 

att de använder nätverkandet, för att kunna diskutera yrkesrelaterade problem med andra i 

praktikgemenskapen. I avsnittet tidigare forskning framgår det att egenföretagares situation 

kan vara komplex, dels för att arbetsformen är flexibel vilket ökar behovet av kompetens 

(Hagström, 2007), men även för att egenföretagares vardag kan vara ensam (Hanson, 2004). 

Dessa två faktorer kan, som vi ser det bidra till behovet av att få ”prata av sig” med andra 

likasinnade och att nätverkandet skapar möjligheter för just detta. Wenger (1998) nämner att 

förhandlingar är ett sätt för deltagarna i en praktikgemenskap att utbyta erfarenheter, ge 

varandra råd och stötta varandra. I dessa förhandlingar hjälper deltagarna varandra att 

utvecklas och nå vidare kunskaper. Vi kan se en samband mellan Wengers (1998) tankar om 

förhandlingar och det informanterna i denna studie framhåller som en viktig funktion med 

nätverkandet. Vilket innefattas av att kunna diskutera problem, med andra inom samma 

situation. Detta står även i relation till egenföretagares komplexa arbetssituation, där de ställs 

allt högre krav på utökad kompetens. Vi tolkar det som att handlingen nätverkande gör det 

möjligt för att förhandlingar, såsom Wenger (1998) uttrycker det, ska kunna äga rum för 

denna studies informanter. Nätverkandet ger tillgång till en praktikgemenskap som i sin tur 

leder till att våra informanter utvecklar nya kompetenser som behövs i deras yrkessituation. 

     

6.2.2. Förmågan att nätverka 
Våra resultat har visat att inredarna behöver kunna nätverka, vilket är att besitta en kompetens 

i sig, som i sin tur kan bidra till att en individ når vidare kunskaper. Ju mer en inredare har 

deltagit i nätverkande, desto mer verkar den ha bemästrat förmågan att nätverka. Vad gäller 

detta faktum, ser vi en relation till Hagströms (2007) handlingskompetens, då de inredare som 

haft för avsikt att nå nya erfarenheter, har valt att aktivt handla för att nå dessa. Vi ser även en 

relation gällande detta, till Huhta (2000) som beskriver att individers förmåga till interaktion 

och samverkan är en förutsättning för att nätverkande ska kunna leda till utveckling. Vår 

uppfattning är att ju mer inredarna har nätverkat, desto mer verkar de ha kunnat bemästra 

interaktionen och handlingen i sig, samt har fått ut mer utav nätverkandet i förhållande till 

sina mål och behov. Vi ser även en relation till Lave och Wengers (1991) teori om legitimate 

periferal participation, då förmågan att nätverka verkar ha utvecklats, desto mer en inredare 

deltar i aktiviteten som nätverkande utgör. På så vis har även förutsättningar skapats, för att 

ny kompetens ska kunna utvecklas via nätverkandet. Vi menar att vägen mot fullt deltagande i 

nätverkandet, bidrar till att öka inredarnas individuella kunskaper, men även till att deras 

gemensamma praktiker utvecklats. Med deras gemensamma praktiker, menar vi att de 

tillsammans med andra likasinnade, innehar en kollektiv kunskap och att denna kunskap blir 

unik för deras praktikgemenskap. Wenger (1998) menar vidare, att det inom CoP sker ett 

lärande som inte går att få tillgång till någon annanstans än i just denna kontext. Detta förstår 

vi att våra inredare har nått genom att delta i nätverk med andra likasinnade samt genom att ha 

utövat nätverkande med dessa. 
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Ännu en företeelse som vi har uppmärksammat, är att inredarna har olika strategier gällande 

sitt nätverkande. Flera av inredarna beskriver att de har olika strategier för hur de nätverkar. 

Alla är överens om att de vill åt det personliga mötet, men för att nå dit har flera sociala 

medier eller sin blogg som en plattform för sitt nätverkande. Vi förstår det som att sociala 

medier kan vara en kanal för att komma i kontakt med andra aktörer att nätverka med, 

samtidigt som inredarna skapar möjligheter för att andra ska kunna ta kontakt med dem. Att 

bygga sin nätverksplattform utifrån sociala medier, eller genom sin blogg verkar vara ett 

framgångsrikt koncept för flera av våra informanter. Detta då vi har fått ta del av 

beskrivningar som tyder på att sociala medier kan vara ett sätt att etablera en första kontakt, 

som vidare kan leda till personliga möten och nätverkanden. I motsats till detta, så finns det 

några av våra inredare som hellre etablerar en första kontakt genom ett personligt möte. Dessa 

använder sig av event, mässor och andra former av nätverksträffar för att skapa nya kontakter 

att nätverka med. Som vi tidigare nämnt menar Huhta (2000) att en individ som avser att 

nätverka, behöver ha förmågan att interagera med andra individer. Därav förstår vi att 

förmågan att interagera är grundläggande för att nätverkande ska kunna ske, men vilken 

strategi det sker genom spelar, i detta fall, ingen roll. Huvudsaken är att inredarna har 

förmågan att skapa kontakter att nätverka med och därav behöver de kunna interagera med 

andra individer. 

    

6.2.3. Det informella lärandet inom nätverkande 
Den tidigare forskning som Huhta (2000) avlagt gällande området nätverkande i förhållande 

till kompetensutveckling, inbegriper till stor del det informella lärandet som Svensson, 

Ellström och Åberg (2004) beskrivit. Det informella lärandet har beskrivits som en aktiv 

lärandeform som sker i mellanmänskliga sammanhang. Just dessa aspekter anser vi har 

speglat stora delar av användandet bland våra inredare, då flera av dem verkar ha utvecklat 

lärande genom andra, utan att de ibland varit deras egentliga avsikt. Å andra sidan, finns det 

mycket i vårt resultat som talar för att nätverkandet är en avsiktlig och medveten handling, 

som inredarna utfört för att nå nya erfarenheter och inspiration från andra likasinnade. I det 

specifika avseendet anser vi att det kan vara svårt att se om nätverkande alla gånger inbegriper 

just informellt lärande. Särskilt i de fall då det är avsiktliga kunskapsutbyten som betonats, 

som till exempel inom planerade nätverksträffar. Även om vi förstår att våra informanters val 

att delta i nätverkanden kan bero på att de vill utveckla sina kunskaper och skapa sig nya 

förmågor och färdigheter, så kan vi inte bortse från att nätverkande kan te sig som en spontan 

handling, utan direkt fokus på att nå utveckling. Skulle såvida nätverkande för någon av våra 

informanter ske utan avsikt att de vill utveckla sin kompetens, men trots allt når utökade 

kunskaper, så skulle det innebära att informellt lärande har lett till utveckling av kompetens.  

 

Det informella lärandet är outtalat i sin karaktär och kan därför vara svårt att fånga med hjälp 

av intervjuer, vilket är det verktyg som vi använt oss av. Troligtvis hade det varit lättare att nå 

en förståelse för det informella lärandet i nätverkande med hjälp av observationer. Ändock har 

vi kunnat analysera fram aspekter av informellt lärande i vårt resultat genom våra 

informanters beskrivningar, därför har vi förstått att det informella lärandet har betydelse för 

deras kompetensutveckling. En annan aspekt av informellt lärande i nätverk är det 

reflekterande lärande som Svensson, Ellström och Åberg (2004) talar om kan leda till 

kompetensutveckling. Vi förstår det som att det reflekterande lärandet är en del i den sortens 

informella lärande som kan ske i nätverkande i en praktikgemenskap. I ett av citaten lyfter Ip 

4 att hon anser att hon kan begrunda och diskutera bättre i ett personligt möte än om hon 

pratar i telefon: 
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“Det är ju mer det personliga mötet, jag tror att det är mycket som händer där snarare än när du 

sitter i telefon. Faktiskt, för det är grejer som kommer upp där när man är ansikte mot ansikte. Man 

kan liksom begrunda bättre, man kan ha längre pauser utan att man känner att man måste prata hela 

tiden och därför kommer det också upp saker i huvudet som man kan diskutera. Och jag tror också 

man kan ha, ja, jag tror att man kan ha ett bättre samtal helt enkelt när man möts.” (Ip 4)  

 

I detta citat anser vi oss kunna utröna det reflekterande lärandet som kan uppstå i ett fysiskt 

möte som inte nödvändigtvis hade som syfte att vara ett lärtillfälle. Å andra sidan kan vi 

utifrån Svensson, Ellström och Åberg (2004) även konstatera att det informella lärandet är ett 

ständigt pågående lärande som är närvarande i allt mellanmänskligt samspel, även via sociala 

medier eller i ett telefonsamtal. Trots detta verkar resultaten i denna studie tyda på att våra 

informanter föredrar att närverka i form av fysiska möten. Möjligtvis kan detta förstås som att 

det är i det fysiska mötet som informanterna upplever att de får mest utbyte av andras tankar, 

idéer och erfarenheter. Detta ser vi kan vara av informell karaktär och kan i sin tur leda till ett 

individuellt reflekterande som bidrar till kompetensutveckling.       

 

6.2.4. Glädjen i att få ta del av en praktikgemenskap 
Wenger (1998) beskriver att CoP innefattar att individer besitter ett gemensamt intresse. 

Denna aspekt har blivit belyst under vårt resultat, där några av inredarna har beskrivit hur de 

känner inför att nätverka med andra likasinnade. Vidare har vi tidigare forskning som belyst 

de faktum att människan behöver ett socialt nätverk runt om kring sig för att må bra (Berkman 

& Syme, 1979). Våra inredare har beskrivit att de söker sig till nätverkande med likasinnade, 

då de som egenföretagare står i en komplex och flexibel arbetssituation (Hanson, 2004), samt 

många gånger är ensamma. Med anledning att nå andra inom samma yrkesprofession, har 

nätverkandet bidragit till att de når en social tillhörighet, får ett socialt nätverk samt får ta en 

del av en praktikgemenskap. Just detta verkar skapa glädje och välmående för inredarna, då 

de når en känsla av att vara en del av ett sammanhang. Inredarna har även beskrivit att 

nätverkande tillsammans med andra inom samma yrkesprofession är ett sätt att stärka sig själv 

i sin yrkesroll, genom att samverka med andra. Att ingå i en praktikgemenskap ser vi ge 

individen glädje av de skäl att inredarna skapar kollegor genom varandra, har varandra att 

vända sig till för råd och stöd, samt för att bli stärkta genom en gemenskap. Denna stärkta 

gemenskap, förstår vi ger inredarna individuella fördelar, så som att de kan ta del av strategier 

som de gemensamt utarbetar för att möta omvärlden och arbetsmarknaden utifrån sin 

yrkesprofession. Vi menar att genom att dela en gemenskap så kan individerna få sin röst 

stärkt inom sin bransch, vilket kan bidra till att ge dem en god ställning på sin arbetsmarknad. 

Vi förstår även att denna praktikgemenskap bidrar till att stärka individens yrkesroll, då 

kompetens kan utvecklas genom lärandeprocesserna i en praktikgemenskap. 

 

Hälsa och kunskap är även aspekter som behöver mötas för att en individ ska må väl. Ser vi 

till Marmot (2006) i förhållande till de resultat som uppkommit i vår studie så lyser det, enligt 

oss, igenom att majoriteten av inredarna vill åt kunskap för att kunna ha kontroll över sitt 

företag och samtidigt kunna känna ett välbehag i sin arbetssituation. Vi anar att ett stort 

kunskapsinnehav inom sitt område, är lika med att besitta makt över sin egenföretagarroll. 

Vår tolkning är även att de som har tagit mer kontroll över sitt nätverkande och företagande, 

har mer kontroll över sin egen roll och samtidigt verkar må bra av att känna denna egenmakt. 

Å andra sidan har vårt resultat även visat att några av inredarna inte verkar ha samma mål och 

tydlighet med sitt nätverkande som somliga. Dessa verkar ändock trivas i sin arbetsroll och 

talar väl om sitt mående, i förhållande till sin arbetssituation. De sistnämnda av inredarna, 

verkar ha gemensamt att de alla drivs av passion och intresse för inredningsområdet, vilket i 

sin tur verkar bidra till deras välmående av den anledning att de får arbeta med det de vill. Vår 
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konklusion av ovanstående är att det finns olika anledningar till att våra inredare beskriver sig 

uppleva välmående i arbetslivet, men gemensamt för alla är att de verkar vilja uppnå kunskap. 

Anledningen till att de söker ny kunskap genom till exempel nätverkande i en 

praktikgemenskap, kan bero på att de vill åt andras erfarenheter för att utveckla sin egen 

yrkesroll, medan somliga nätverkar för att få tillhöra en gemenskap där de kan tala om sitt 

intresse. 

6.2.5. Utmaningar som kan uppstå i nätverkande 
Enligt Holmquist (2010) är det av vikt att en nätverksgrupp innehåller ett rimligt antal 

deltagare. I förhållande till en av våra inredares resonemang, där hon anser sig vara en del av 

en för liten nätverksgrupp samtidigt som hon trivs med deltagarna, anser vi att Holmquists 

(2010) resonemang styrks. Vad ett rimligt antal deltagare är kan variera, men vi tror att en 

kontinuerlig nätverksgrupp som träffats under en längre tid kan behöva utökas eller förändras 

i antal och deltagare. Detta för att nätverkandet ska vara stimulerande för lärandet och 

kompetensutvecklingen hos de enskilda individerna.    

 

I vårt resultat har det även framkommit att det går att befinna sig i mer än en yrkesrelaterad 

praktikgemenskap som inredare, vilket även Wenger (1998) styrker genom sitt resonemang 

gällande att individer kan ingå i flera olika praktikgemenskaper. Detta då vi har belyst 

exempel på inredare som istället väljer att, i huvudsak, identifiera sig med andra 

egenföretagare och därför främst väljer att nätverka med dessa. Samtidigt finns det flera av 

våra inredare som i huvudsak nätverkar med andra inredare och låter sig influeras av dem. En 

problematik som vi ser för egenföretagare med att enbart nätverka inom en praktikgemenskap, 

är att de inte tillgodoser allt vad de behöver i sin yrkesroll. Med detta menar vi att om de 

egenförtagande konsulterna endast nätverkar med andra egenföretagare eller med andra inom 

samma yrkesprofession, kan deras möjlighet till att utveckla tillräckliga kompetenser 

begränsas. Detta grundar vi i Huhtas (2000) studie, där hon beskriver att likasinnade 

yrkesprofessionella bidrar till att utveckla varandras kompetenser. Som egenföretagande 

inredare, finns det två aspekter att förhålla sig till; individen är egenföretagare, men även 

yrkesprofessionell inredare. Detta tror vi gör att en egenföretagande inredare behöver utveckla 

kompetenser inom de båda områdena, vilket gör att det finns behov av att nätverkande med 

både andra egenföretagare och inredare. Sammanfattningsvis menar vi att det för en 

egenföretagande inredare, kan vara av vikt att att vara aktiv inom flera olika 

praktikgemenskaper.   

 

En intressant beskrivning som framkom i vårt resultat, var att en av informanterna uppfattade 

att det fanns konkurrens mellan inredare, som kunde hindra nätverkande att ske inom samma 

yrkesprofession. Denna informant beskriver att andra inredare kan upplevas slutna och att där 

finns en upplevd rädsla gällande att ta varandras kunder. I förhållande till Paloniemi (2006) 

som menar att kompetens främst utvecklas genom arbetslivserfarenhet och att 

arbetsgemenskapen bidrar till lärande, kan vi se att det finns nackdelar för det individuella 

lärandet om det är så att inredare upplever konkurrens. De nackdelar vi ser med att inredare 

beskrivs kunna vara slutna och rädda för att bli av med kunder, kan leda till att de inte skapar 

sig själva tillgång till lärande och förutsättningar för utvecklande. Detta då de kan missa 

kunskaper och erfarenheter som kan framhållas inom en yrkesprofessionell 

praktikgemenskap. Det är dock enbart en av våra informanter som framhåller denna 

beskrivning, då majoriteten snarare beskriver att inredare generellt sett är öppna och välvilliga 

när det gäller att delge sin egen kunskap. Vi anser trots allt att denna beskrivning är av vikt 

och vill belysa ämnet i förhållande till vår reflektion, som inbegriper att rädsla för konkurrens 

kan hindra lärande ifrån att ske. Detta då vi ser att de erfarenheter och färdigheter som en 

inredare kan få ta del av, genom andra inredare, inte går att få någon annanstans än inom den 



Isabellé Johansson och Nicole Månsson, kandidatuppsats 
 

35 
 

professionella yrkesgemenskapen. Att nätverka med andra likasinnade yrkesprofessionella, 

kan troligtvis vara en framgångsrik strategi för inredarnas individuella utvecklande av 

kompetens. Rädsla för konkurrens hindrar individen från att nå denna möjlighet till 

utvecklande av kompetens. 

  

6.2.6. Identitetskapande genom nätverkande i praktikgemenskap - lärande kan bidra till 
välmående 
Resultaten av denna studie framhäver relationen mellan nätverkande inom en 

praktikgemenskap, kompetensutveckling och lärande. Våra resultat tyder även på att det finns 

ett samband mellan kunskapsutveckling och välmående, i detta fall via nätverkande inom en 

praktikgemenskap. Inredarna lyfter ofta upp att det är viktigt att ha ett socialt nätverk och 

gärna tillsammans med andra inom samma yrkesprofession, där de kan ge varandra stöd och 

ta del av inspiration inom deras område. Att förflytta sig mot att delta i en praktikgemenskap 

fullt ut är enligt Lave och Wenger (1991) identitetskapande. Med detta i åtanke menar vi att 

utvecklandet av identitet som inredare och egenföretagande konsult, blir ett sätt för våra 

informanter att skapa mening och trygghet i arbetslivet, som vidare leder till välmående. Vi 

tolkar det som att när inredarnas kunskap inom sitt yrkesområde ökar, genom nätverkande, 

utvecklas även deras yrkesidentitet vilket bidrar till deras känsla av kompetens och 

välmående. Relationerna i nätverkandet är i fokus för några av våra informanter, samtidigt 

som alla informanter lyfter att de fysiska mötena är viktiga för nätverkandet och vidare 

utvecklandet av kompetens. Enligt Lave och Wenger (1991) är det i interaktionen mellan 

människor, i en specifik situation som lärprocesser uppstår. Studiens resultat visar att 

relationsbyggandet som förekommer i nätverkandet mellan inredarna i en praktikgemenskap, 

bidrar till både deras lärande och identitet. I likhet med detta, framkommer det i Holmquists 

(2010) avhandling att en god förutsättning för lärande i nätverk, är deltagarnas relationer till 

varandra, samt vilken öppenhet de visar för varandras kunskaper och erfarenheter. 

 

I resultatet ser vi också det gemensamma språket, som finns mellan individer i en 

praktikgemenskap, som en bidragande faktor till varför våra informanter gärna nätverkar med 

människor inom samma yrkesprofession. Att tala samma språk och att utveckla ett gemensamt 

språk i en praktikgemenskap tolkar vi också som en del i skapandet av en yrkesidentitet. Detta 

då vi anser att språket kan ses som en förutsättning, för att interagera och skapa goda 

relationer till andra i en nätverkande situation. Lave och Wenger (1991) menar att ju mer 

individer identifierar sig med och deltar i den praktik de befinner sig i, desto mer lär 

individerna sig. Lärandet som individer får tillgång till i denna sociala process inbegriper inte 

bara yrkesrelaterat lärande och utveckling av kompetens, det inbegriper även lärande som rör 

hur individer ska kunna förhålla sig till den omgivande miljön och människorna som befinner 

sig i den. Detta ständiga lärande blir även en del av individens identitetsbyggande. Detta 

tycker vi oss kunna utläsa i resultaten då nätverkande i en praktikgemenskap, verkar ge 

informanterna en känsla av tillhörighet genom det gemensamma språket och lärandet. Med 

detta sagt menar vi att relationen mellan nätverkande, kunskap och identitet genom att delta i 

en praktik eller praktikgemenskap bidrar till egenföretagande konsulters välmående i 

arbetslivet och därmed finner vi en tydlig relation mellan lärande och individers hälsa.    

 

6.3. Implikationer och förslag till vidare forskning 
Denna studie kan användas som stöd för egenföretagare, på så vis att den visar på hur 

nätverkande kan leda till utvecklande av kompetens inom en yrkesprofession. Även 

organisationer kan få användning av denna studie, genom att ta tillvara på vikten av att låta 

sina medarbetare nätverka med olika aktörer och inte enbart med samma yrkesgrupp som dem 
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själva. Detta då vår studie visar på att deltagande i olika praktikgemenskaper är gynnande för 

en individs utveckling, oavsett om den befinner sig i en organisation eller är egenföretagare. 

Vi ser även att de som är verksamma inom det hälsopedagogiska fältet kan ha behållning av 

denna studie, då vi redovisar en relation mellan lärande, identitetsskapande och välmående i 

arbetslivet. Denna relation kan vara ett sätt att öka förståelsen för att lärande och utveckling 

kan ses som en friskfaktor för individers hälsa. Nätverkande kan således ses som ett verktyg 

för att främja hälsoaspekter inom arbetslivet, då det sammantaget kommer till att beröra 

individen i fråga och inte rollen som medarbetare eller egenföretagare. Det är individen som 

har behållning av att nätverka, samtidigt som den bidrar med sitt lärande till en gemenskap 

genom sitt deltagande i nätverk. Ett annat förslag på hur denna studie kan komma till 

användning är att organisationer kan använda studien som ett sätt att ta tillvara på de 

utvecklingsmöjligheter, som redan kan finnas inom organisationer genom nätverksträffar. 

Detta genom att omorganisera hur nätverkande sker för att låta medarbetarna ta del av olika 

praktikgemenskaper. Exempel på detta kan ske igenom att låta chefer nätverka med andra 

företags personal för att nå nya perspektiv, som kan bidra till utvecklande och nya tankar.  

 

Av denna anledning ser vi även att det finns utrymme för att forska vidare på hur 

verksamheter kan organisera lärande och utvecklingsarbete i förhållande till hälsoarbete. 

Detta för att skapa en djupare förståelse för vilka mekanismer, inom det mellanmänskliga 

lärandet, som kan få betydelse för individers hälsa. Ett annat förslag på vidare forskning är att 

undersöka vilken typ av nätverkande som bidrar, respektive inte bidrar, till lärande och 

kompetensutveckling. Detta då vi ser att det behöver finnas en motivation för att nätverka om 

en individ ska nå utveckling genom nätverkandet. 
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7. Slutsats  
Denna studie ger kunskap och inblick i hur hälsopedagogiskt arbete kan användas i 

arbetslivet, genom att belysa sambanden mellan begreppen lärande, utveckling och hälsa samt 

hur de kan förstås i relation till varandra. Vi har kommit fram till att nätverkande i en 

praktikgemenskap skapar förutsättningar för individers kompetensutveckling. Vår reflektion 

är att egenföretagare som inredare behöver ta del av olika praktikgemenskaper, för att fylla 

sitt kompetensbehov. Detta då egenföretagares komplexa arbetssituation består av att besitta 

flera olika förmågor. De egenföretagande inredningskonsulterna har nytta av att både nätverka 

med andra inom samma yrkesprofession, men även med andra egenföretagare. 

 

Efter att ha genomfört denna studie har vi förstått att det kan finnas en relation mellan lärande, 

utveckling och hälsa. Identitetskapandet som uppstår i en praktikgemenskap genom aktivt 

deltagande, kan enligt oss, bidra till individers välmående. Med detta sagt menar vi att en 

egenföretagande inredningskonsulter med fördel borde ingå i nätverkande 

praktikgemenskaper, då denna studie mynnat ut i att det finns flera goda skäl att nätverka. 

Dessa skäl utgörs av att en egenföretagande inredningskonsult kan utveckla sin kompetens, 

skapa möjligheter för att få stöd och råd, samt kan nå välmående genom glädje och 

identitetsskapande. Nätverk kan bidra till att en egenföretagare får flera av sina behov 

tillgodosedda genom interaktion med andra, vilket skapar förutsättningar för att bedriva en 

framgångsrik verksamhet. Vi anser att egenföretagande konsulter behöver tillhöra ett socialt 

sammanhang, både för utvecklandet av kompetens och identitet, men även för att kunna 

bedriva sin verksamhet. För utan nätverk är man ingen, enbart ensam, med färre möjligheter 

till lärande och utveckling.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide (semistrukturerad): 

 

Beskrivandet av nätverkandet - i förhållande till kompetensutveckling: 
Nätverkar du? Berätta om hur. 

Varför nätverkar du? 

Berätta om vilket sätt du delar med dig av din kunskap när du nätverkar. Vad är det för 

kunskap du får ta del av när du nätverkar med andra med samma yrkesprofession? 

Varför väljer du att bidra med din kunskap inom området till andra inom samma 

yrkesprofession? 

Beskriv nätverkande i förhållande till din kreativitet. 

Berätta om hur du har nytta av ditt nätverkande under en arbetsdag. (Hur applicerar du det 

som uppkommit ur/genom ditt nätverkande i ditt arbete?) 

Hur använder deltagarna nätverkandet ? 

Berätta om var du nätverkar någonstans. Kan detta ske på andra platser/plattformer? 

Hur gör du när du nätverkar? Vilka redskap använder du? (T.ex. om intervjupersonen söker 

upp folk på mässor, tar kontakt via internet, stadigt nätverk/fysiska träffar som det i skåne, 

etc.) 

Vad använder du nätverkande till? (förtydligande, knyta kontakter, utveckla kunskaper, utbyta 

tips och idéer, eller nåt annat?) 

 

Praktikgemenskapen: 
Berätta om hur du finner andra inom samma yrkesprofession att nätverka med? 

Beskriv hur det är att nätverka med människor som befinner sig inom samma yrkesprofession 

som du? 

Beskriv hur du nätverkar med människor som inte befinner sig inom samma yrkesprofession 

som du? 

 

Välmående: 
Vad innebär välmående inom arbetslivet för dig? 

Beskriv hur du mår när du nätverkat med någon som du delar yrkesprofession med. 

Varför känner du så? 

Beskriv ett tillfälle då du tagit del av ny kunskap genom nätverkande med någon inom samma 

yrkesprofession. Hur fick det dig att känna?     
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Bilaga 2  
Följebrev, Ängelholm 2014-03-25 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar Hälsopedagogiskt program vid högskolan i Halmstad. Just nu 

skriver vi vår kandidatuppsats inom pedagogik där vi är intresserade av att undersöka 

nätverkande. Syftet med denna studie är att belysa nätverkande som ett sätt att utveckla 

kompetens. Mer specifikt inbegriper syftet att förstå hur individer, som ingår i en 

praktikgemenskap i form av egenföretagande konsulter, upplever och använder nätverkande 

som en källa till kompetensutveckling samt om detta på något vis kan bidra till dessa 

individers välbefinnande i arbetslivet. Med praktikgemenskap menar vi en gemensam 

yrkesprofession som delas av personer som inte nödvändigtvis arbetar på samma arbetsplats. 

Vår studie bygger på intervjuer med egenföretagande konsulter som befinner sig i en 

praktikgemenskap. I intervjuerna utgår vi från om hur ni som egenföretagande konsult 

använder och upplever nätverkande. Vår förhoppning är att du kan tänka dig  

att delta i en individuell intervju och på så sätt bli en del av vår studie. Intervjun beräknas ta 

ca 45 minuter och vår avsikt är att genomföra dessa intervjuer under April 2014 på ett sätt och 

på en tid som vi gemensamt avtalar. 

 

För att kunna analysera och tolka materialet från din intervju behöver vi spela in den. Denna 

ljudfil kommer enbart att användas av oss i studiesyfte och kommer raderas efter att studien är 

genomförd. Ditt deltagande är frivilligt och du får lov att avbryta ditt deltagande om du vill, 

även under intervjun. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt på så vis att inga 

obehöriga kommer att få tillgång till dem. Det kommer inte att gå att identifiera dig som 

enskild person i vår uppsats och de uppgifter vi får ta del av från dig kommer endast att ämnas 

för uppsatsen. 

 

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till oss eller våra handledare! 

Vänliga hälsningar, Isabelle Johansson och Nicole Månsson 

 

Isabelle Johansson: 0735 76 92 62                                 Nicole Månsson: 0735 40 17 82 

isajoh11@student.hh.se                                                             nicman11@student.hh.se 
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Mattias Nilsson: mattias.nilsson@hh.se   

Gunnar Johansson: gunnar.johansson@hh.se 
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