
 

 

Medvetenhet och situationsbundenhet 

- informationssökning i sociala nätverk 

Emma Sigvardsson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Student 
Påbyggnadsutbildning i Biblioteks- och informationsvetenskap, 240 högskolepoäng 
Magisteruppsats, nr 394, 15 hp 
Ht 2009 
Handledare: Rickard Danell



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innehållsförteckning 

 

1. Abstrakt .................................................................................................................................. 1 

2. Inledning ................................................................................................................................. 2 

Syfte ....................................................................................................................................... 3 

Frågeställningar ...................................................................................................................... 3 

3. Metod ..................................................................................................................................... 4 

Djupintervju ........................................................................................................................... 4 

Urval och datainsamling ......................................................................................................... 4 

Strategier för att studera sociala nätverk ................................................................................ 5 

4. Teori och tidigare forskning ................................................................................................... 7 

Sökbarheten i sociala nätverk ................................................................................................. 7 

Socialt kapital och informationssökning ................................................................................ 9 

5. Resultat och analys ............................................................................................................... 12 

Kunskap om nätverken ......................................................................................................... 12 

Medvetenhet och lokalisering av informationskällor ........................................................... 15 

Hinder för användning av informationsresurser ................................................................... 19 

6. Diskussion ............................................................................................................................ 22 

7. Slutsatser .............................................................................................................................. 25 

8. Referenser ............................................................................................................................. 26 

9. Bilagor .................................................................................................................................. 28 

Intervjuguide ........................................................................................................................ 28 

 



1 

 

 

 

 

1. Abstrakt 

Uppsatsen fokuserar på informationssökning i sociala nätverk och om vi vet tillräckligt om de 

resurser som finns i våra nätverk för att det ska kunna kallas socialt kapital. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur medvetna gymnasieelever är om potentiella informationskällor 

inom ramen för deras sociala nätverk, och vidare om den kunskapen i praktiken möjliggör 

informationssökning i nätverket. Tre frågeställningar har varit centrala för uppsatsen: (1) Hur 

långt sträcker sig elevernas kunskap om deras respektive sociala nätverk? (2) Kan de 

lokalisera potentiella informationskällor? Och slutligen (3) vilka faktorer kan eventuellt 

hindra användning av nätverket som en informationsresurs? Djupintervjuer med fem 

gymnasieelever visar att respondenterna generellt ser två till tre steg bort i nätverket. I 

majoriteten av fallen vet även respondenterna tillräckligt om sina nätverk för att lokalisera 

potentiella informanter i de situationer som diskuterades. Det visar sig dock att förmågan att 

lokalisera informationskällor inte nödvändigtvis innebär att respondenten har tillgång till 

informationen. Relationen mellan informationssökare och informant är central vid 

informationssökning i sociala nätverk. I uppsatsen kunde respondenternas nätverksresurser 

ses som socialt kapital i den utsträckning respondenterna kunde lokalisera relevanta 

informationskällor och där relationen mellan respondent och informant tillät ett 

informationsutbyte. 

 

Nyckelord: sociala nätverk, informationssökning, socialt kapital. 
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2. Inledning 

På olika sätt får vi i vår vardag höra hur viktigt det är med sociala kontakter och nätverk. Mer 

eller mindre outtalade löften om de sociala nätverkens förtjänster finns gömda både här och 

där i samhället. Detta är underförstått i fackföreningars sätt att locka till sig nya medlemmar 

genom att peka på möjligheten till nätverksbyggande (DIK, 2009). Nätverken blir viktiga när 

bristen på kontakter är en vanligt upplevd orsak till varför utrikesfödda svenskar har svårare 

att få jobb än andra (SCB, 2004). Slutligen, att ha många vänner – stora sociala nätverk – har 

hög status bland unga (Trondman, 2005, s.32). Oavsett sammanhang visar dessa exempel på 

att våra kontaktnät kan vara mycket värdefulla.  

 

Våra sociala nätverk består av en mängd människor kopplade till varandra genom relationer 

av varierande styrka, dessa länkar leder längre bort än vad vi kan föreställa oss (Granovetter, 

2003, s.773). Den samlade kunskapen i ett socialt nätverk är stor och därmed blir nätverket en 

viktig informationsresurs, enligt teorin om socialt kapital. Men om det sociala nätverket ska 

vara en givande informationskälla så krävs att det går att söka i nätverket på ett hanterbart 

sätt. Utan möjlighet att söka information i nätverket kan det sociala nätverkets medlemmar gå 

miste om information. Detta på grund av att de inte vet hur de ska ta sig fram till de resurser 

de behöver. Om vi inte vet tillräckligt om våra nätverk och inte vet vem som har kunskap om 

vad, kan vi då fortfarande tala om nätverket som en resurs – ett kapital – som kan användas 

till informationssökarens fördel? Jag vill studera människors medvetenhet om sina sociala 

nätverk, eftersom kunskap om nätverket är en grundförutsättning för att en individ ska kunna 

söka information i det.  

 

I den här uppsatsen kommer jag att utgå ifrån en grupp gymnasieelever och deras sociala 

nätverk. Att ta studenten är ett stort steg och innebär att elever måste söka sig ut i arbetslivet 

eller till vidare studier. I teorin är nätverket en användbar resurs som skulle kunna användas 

för att få information om jobb eller vidare studier, men jag vill undersöka vad 

gymnasieeleverna i praktiken vet om sina nätverk och om det är kunskap de kan använda. 
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Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur medvetna gymnasieelever är om potentiella 

informationsresurser inom sina sociala nätverk, och vidare om den kunskapen i praktiken 

möjliggör informationssökning i nätverket. 

Frågeställningar 

I uppsatsen arbetar jag efter tre frågeställningar: 

- Hur långt sträcker sig elevernas kunskap om sina nätverk? 

- Kan eleverna lokalisera potentiella informationskällor i nätverket? 

- Vilka faktorer kan eventuellt hindra användning av nätverket som en 

informationsresurs? 

 

Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka hur medvetna eleverna är om 

informationsresurser inom sina sociala nätverk, är elevernas kunskap om nätverken central. 

På grund av detta är frågeställning 1 en viktig utgångspunkt, eftersom jag genom den försöker 

mäta hur långt elevernas medvetenhet sträcker sig. Frågeställning 2 syftar till att undersöka 

elevernas medvetenhet om sina nätverk i praktiken, genom att låta dem lokalisera potentiella 

informanter till konkreta informationsproblem (t.ex. informationssökning om vidare studier). 

Min sista frågeställning ämnar belysa och problematisera de föregående frågeställningarna. 

Detta genom att undersöka om det räcker med att enbart besitta kunskap om nätverket för att 

göra informationssökning i sociala nätverk möjlig, eller om andra faktorer än kunskap eller 

medvetenhet kan påverka. 
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3. Metod 

I detta kapitel beskriver och motiverar jag mitt val av djupintervjuer som metod. Vidare 

redogör jag för mitt urval av respondenter och datainsamlingen. Kapitlet avslutas med att jag 

resonerar kring strategier för att studera sociala nätverk. 

Djupintervju 

Som metod har jag valt en kvalitativ djupintervju. Legard et al. (2003) menar att 

djupintervjuer utmärks av kombinationen struktur och flexibilitet: strukturen hos en 

intervjuguide ger ett stöd till intervjuaren men är tillräckligt flexibel för att kunna anpassas till 

individuella respondenters svar (2003, s.141). Intervjun med sin flexibilitet har varit en 

lämplig metod för min uppsats eftersom det var viktigt att mina respondenter gavs möjlighet 

att reflektera över sina sociala nätverk och potentiella informanter. Flexibiliteten har även 

inneburit att intervjuerna kunnat anpassas till respondenterna eftersom alla respondenters 

sociala nätverk, och medvetenheten om dessa, varierat. Vidare skriver Legard et al. att en 

intervjusituation är interaktiv och ger forskaren möjlighet att stimulera och utveckla 

respondentens svar (2003, s.141). Denna möjlighet har varit viktig på grund av att jag haft 

chansen att exempelvis ställa följdfrågor och få respondenterna att motivera och förklara sina 

svar. Vid intervjuer finns det dock en risk för att intervjuaren medvetet eller omedvetet 

påverkar respondentens svar genom t.ex. tonfall, kroppsspråk eller ordval. Detta brukar kallas 

intervjuareffekten (Dahmström, 2005, s.92). Jag har haft detta i åtanke vid utformningen av 

intervjuguiden och vid intervjuerna och försökt att undvika exempelvis ledande frågor. 

Urval och datainsamling 

Jag har valt att fokusera min uppsats på elever som går sista året på gymnasiet. 

Gymnasieelever från årskurs tre är en avgränsad och definierbar grupp. Eftersom syftet med 

intervjuerna var att undersöka hur medvetna respondenterna var om sina sociala nätverk 

skulle frågorna i teorin kunnat ställas till elever från andra årskurser. Diskussioner kring 
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informationssökning om vidare studier och arbeten användes dock delvis som verktyg för att 

studera elevernas medvetenhet om sina nätverk. På grund av detta tror jag att sistaårseleverna 

var mer redo för de ämnen som diskuterades, eftersom de är medvetna om att skoltiden går 

mot sitt slut och frågan om arbete och/eller vidare studier börjar bli aktuell. Den första 

kontakten med eleverna förmedlades via en lärare. Elevernas programtillhörighet kan därför 

ses som mer eller mindre slumpmässig. Programtillhörighet var aldrig ett urvalskriterium, och 

heller inte relevant för studien, eftersom den typ av frågor som diskuterats har varierat.  

Elevernas intresse att delta i studien fungerade som urvalskriterium. En testintervju 

genomfördes för att kontrollera att frågorna var anpassade till målgruppen, och för att göra en 

grov uppskattning av hur mycket tid som skulle behövas vid varje intervju. 

 

Uppsatsens empiriska del bygger på intervjuer med fem gymnasieelever varav tre var kvinnor 

och två män. Samtliga respondenter var arton år gamla och gick samhällsprogrammet på 

Östra gymnasiet i Umeå. Intervjuerna genomfördes på Östra gymnasiet under två dagar sista 

veckan i november 2009. Alla intervjuer spelades in vid intervjutillfällena för att säkerställa 

korrekt återgivning av data. Dessutom innebar inspelningen att jag som intervjuare kunde 

fokusera på intervjupersonen utan att behöva göra anteckningar i samma utsträckning. En 

halvstrukturerad intervjuguide användes som utgångspunkt för intervjuerna (Se bilaga 1). All 

data från intervjuerna behandlas anonymt i uppsatsen.  

Strategier för att studera sociala nätverk 

Som strategi för att studera sociala nätverk har jag influerats av två metoder för insamling av 

nätverksdata beskrivna av Nan Lin (2001). Den första metoden kallas name generator. Det är 

en metod som används för att kartlägga en individs egocentriska nätverk genom att fråga vem 

respondenten skulle vända sig till i en viss situation. Metoden syftar till att belysa vilken typ 

av förhållande individer i ett nätverk har till varandra. Metoden tenderar dock att fokusera på 

starka länkar eftersom de ligger närmare till hands för respondenten (2001, s.87-88). Den 

andra metoden, position generator, används för att mäta en individs tillgång till olika 

hierarkiska positioner i samhället. Detta sker genom att respondenten tillfrågas om denna 

känner personer med exempelvis utvalda yrken, i syfte att undersöka individens förhållande 

och tillgång till dessa (2001, s.88). I min studie har jag använt inslag av båda dessa metoder. 

Enligt name generator-modellen har jag frågat mina respondenter vilka individer i sina 

nätverk de skulle vända sig till med frågor som rör områdena arbete och utbildning. Detta har 

gjorts i syfte att studera hur mycket respondenterna vet om potentiella informationskällor i 
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nätverken, och för att undersöka om respondenterna uppfattar att informationen är inom 

räckhåll för dem. Med utgångspunkt i position generator-modellen har jag frågat om 

respondenterna känner till personer i sina nätverk från sex skilda yrkeskategorier. Dessa 

frågor har dock inte ställts i syfte att undersöka tillgången till olika hierarkier i samhället, utan 

fungerat som ett mått på vad respondenterna vet om sina nätverk. För att hjälpa 

respondenterna att överblicka nätverken ritades respondentens nätverk upp, och användes som 

utgångspunkt för vidare diskussion. Mellan fem och sju starka länkar ritades upp med 

utgångspunkt från respondenten. De förstalänkar som togs upp startade med föräldrar, syskon, 

vänner och släktingar (Se figur 1 för exempel).  

 

Degenne och Forsé (1999) menar dock att det finns problem med att be respondenter räkna 

upp alla sina kontakter. Detta på grund av att flertalet studier har prövat denna metod och 

kommit fram till att respondenter tenderar att glömma många kontakter. De kontakter som är 

lättast för respondenterna att komma ihåg är människor de möter ofta eller människor som 

varit inblandade i viktiga händelser (1999, s.19). Med andra ord är det lättare för en 

respondent att komma ihåg sina starka länkar. Trots detta fyller nätverkskartorna en viktig 

stickprovsfunktion i min studie, även om de av ovanstående skäl inte är heltäckande. 

Nätverkskartorna har gett mig än bild av vilken överblick respondenterna hade över sina mest 

centrala nätverk och hur långt bort i nätverket respondenterna kunde se. Det var aldrig min 

avsikt att försöka skapa heltäckande kartor.  

Respondent
C

PappaMamma

Kompis

Kompis

3 barn

Kompis

Kompis

Son Bekant

Kompis

Barn

Man

Syster

Bror

Kompis

Kompis

Moster

Kompis

Föräldrar

Kompis

Kompis

Kompis

Föräldrar

Kompis

Pappa

Mamma

Kompis

Kompis

Bekant

Dotter

Kompis

Kompis

Pappa

Mamma

 

Figur 1. Nätverkskarta: Respondent C
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4. Teori och tidigare forskning 

I följande kapitel kommer jag att redogöra för teorier och relevant tidigare forskning som min 

uppsats tar sin utgångspunkt i. I den litteratur jag läst framkommer ett antal faktorer som kan 

tänkas påverka informationssökning i sociala nätverk: hur nätverket ser ut, det vill säga 

nätverksstrukturen, relationerna i nätverket och slutligen kunskapen om nätverket och 

relationerna. Kapitlet kommer att fokusera på vad som gör sociala nätverk sökbara, socialt 

kapital och vad som karaktäriserar informationssökning i sociala nätverk. Teorier och 

exempel på studier integreras i kapitlet. 

Sökbarheten i sociala nätverk 

En förutsättning för att det ska gå att söka information i sociala nätverk är att nätverken 

överhuvudtaget är sökbara. Enligt Stanley Milgrams small world-hypotes är alla människor 

kopplade till varandra genom sina sociala nätverk och enbart ett kort antal steg skiljer 

individer åt. Milgrams hypotes testas i en studie av Dodds et al. där de drar slutsatsen att 

globala sociala nätverk i teorin är sökbara för individerna (2003, s.827). I sin globala 

nätverksstudie lät Dodds et al. deltagarna skicka ett meddelande genom sina nätverk till en 

målperson via email. Meddelandet skickades till den person i nätverket som deltagarna ansåg 

vara närmare målpersonen än de själva. På så sätt skickades meddelandet vidare tills det 

nådde målpersonen. Avståndet mellan individerna i studien beräknas vara mellan fem och sju 

steg. Det genomsnittliga antalet steg i Milgrams ursprungliga studie var sex steg (Dodds, 

2003, s.827).  

 

Watts et al. hävdar att sociala nätverk är sökbara just på grund av att människor delar upp 

världen i olika typer av hierarkier och lager. Människor skapar olika identitetsgrupper efter 

exempelvis geografi och profession (2002, s.1303). Dessa identiteter blir viktiga när vi skapar 

oss en uppfattning om avståndet till en viss individ i ett socialt nätverk, även om det sociala 

avståndet inte mäter något egentligt avstånd i verkligheten. Watts et al. menar att det är 

kombinationen av vår kunskap om våra sociala nätverk och vår förmåga att skapa sociala 

identiteter som gör effektiva sökningar i sociala nätverk möjliga (2002, s.1304). Vad innebär 
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då detta för vår möjlighet att söka information inom våra sociala nätverk? I teorin innebär det 

att det finns stora potentiella informationsresurser inom våra sociala nätverk och därmed inom 

räckhåll för den informationssökande individen eftersom få steg skiljer individer i nätverk åt. 

I praktiken måste individen veta var man ska börja sin sökning och hur man ska gå till väga, 

samtidigt som kunskapen om det egna sociala nätverket alltid kommer att vara begränsad. Det 

faktum att vår kunskap om våra sociala nätverk aldrig kommer att vara fullständig är något 

som både Dodds et al. (2003, s.827) och Granovetter (2003, s.773) är överrens om. 

Granovetter påpekar även att själva beteckningen small world syftar på att vi inte har 

tillräckligt med kunskap om våra sociala nätverk. Det finns ett inbyggt överraskningsmoment 

i insikten om hur stora våra nätverk egentligen är (2003, s.773). Det är alltså svårt att ha full 

koll på vem vi känner, och vilka våra bekanta i sin tur känner. 

 

Cross och Borgetti (1999) studerar vad som karaktäriserar relationen mellan 

informationssökare och informant. De relationsaspekter som framkom vid intervjuer med 

fyrtio chefer från ett amerikanskt konsultföretag, testades sedan på ett annat företag. Cross 

och Borgetti kommer fram till att det inte räcker med att veta vem i nätverket som har tillgång 

till den information som önskas, utan att hänsyn måste tas till vilken relation den 

informationssökande individen och informanten har till varandra. De lyfter fram tillgång till 

informanter och de enskilda informanternas engagemang som betydelsefulla faktorer vid 

informationssökning, utöver medvetenheten om informanternas kunskap. Tillgång till 

informanter innebär både att det finns en tidsaspekt på informationssökningen, informationen 

måste bli tillgänglig inom en viss tidsram, samt att den som söker informationen måste kunna 

kommunicera med sin informant (1999, s.144). Med engagemang menas att informanten är 

intresserad och villig att bistå med information och förstå informationssökarens problem 

(1999, s.145). En annan faktor som påverkar informationssökning i sociala nätverk är 

informationssökarens självförtroende samt kunskap om nätverket. Det påpekas i den tidigare 

nämnda nätverksstudien av Dodds et al. (2003) att small world-hypotesen bara höll länge så 

deltagarna var motiverade och trodde på sig själva: ”network structure can only be 

meaningfully interpreted in the light of the actions, strategies, and even perception of the 

individuals embedded in the network: Network structure alone in not everything” (2003, 

s.828-829). Det är därmed inte orimligt att anta att individens kunskap och uppfattning av 

nätverket påverkar hur de söker information i nätverket. Vidare påverkas 

informationssökningen av relationen med den tilltänkta informanten. 



9 

 

Socialt kapital och informationssökning 

En central teori för uppsatsen är teorin om socialt kapital. Nan Lin (2001) definerar socialt 

kapital på följande vis:”[social capital] should be defined as resources embedded in a social 

structure that are accessed and/or mobilized in purposive actions (2001, s.29)” Lin menar att 

socialt kapital består av tre delar: de resurser som är inbäddade i nätverket, tillgång till 

resurserna via sociala relationer, och att resurserna kan användas i praktiken för att uppnå ett 

mål (2001, s.29). Socialt kapital är med andra ord materiella eller immateriella resurser, t.ex. 

information, pengar eller status, som förmedlas direkt eller indirekt via en relation i ett socialt 

nätverk. En individs tillgång till det sociala kapitalet i ett särskilt nätverk är beroende av 

individens sociala relationer. Detta innebär att när en individ ska söka information inom sitt 

sociala nätverk så är informationstillgången beroende av vem individen känner, och vem 

informanten i sin tur känner. Lin menar dock att en grundförutsättning för att en individ ska 

kunna utnyttja sitt sociala kapital är att individen är medveten om det (2001, s.25). 

 

Människor tenderar att vända sig till andra människor för information. Detta beror på att 

människor generellt vill lägga ned så lite tid och ansträngning så möjligt vid 

informationssökning, och att det därför är lättare att använda muntliga källor än skriftliga (Lu, 

2007, s.105). Muntliga källor anses även vara trovärdigare än andra källor, och informationen 

kan i större utsträckning anpassas till den informationssökande individens behov och därmed 

kan överflödig information undvikas (2007, s.107). Lu menar att människor vänder sig till 

strategiskt utvalda individer i nätverket för information: de vänder sig till en gatekeeper. Lu 

använder följande definition för att förklara begreppet: ”In terms of human information 

transfer, a gatekeeper is a person who, through filtering, links people in a group to unfamiliar 

or unknown information resources he/she occupies or masters” (2007, s.108-109). En 

gatekeeper kan med andra ord ses som en förbindelselänk till information utanför individens 

egna informationsresurser. Lu skriver att gatekeepers finns i princip alla nätverk oavsett 

storlek eller struktur (2007, s.109). En studie av Allen (1968), som undersöker 

informationsbehov och informationsspridning inom grupper som arbetar med teknisk 

forskning, visar att sex-sju individer fungerade som teknologiska gatekeepers för resten av 

gruppen. Dessa individer fyllde en viktig funktion eftersom de hade fler kontakter utanför 

organisationen och på så sätt kunde fungera som förbindelselänkar mellan individer och 

överbygga kommunikationsproblem mellan olika organisationer (1968, s.92-93). 
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Mark Granovetter (1973) har studerat hur länkstyrkan mellan olika individer i det sociala 

nätverket påverkar flödet av information. Han menar att det finns en skillnad mellan vilken 

typ av information starka och svaga länkar eller relationer kan bidra med. Granovetter 

kommer fram till följande: ”weak ties are more likely to link members of different small 

groups than are stronger ones, which tend to be concentrated within particular groups” (1973, 

s.1376). Granovetter menar att en individs starka länkar tenderar att känna varandra och 

därför ha tillgång till samma informationskällor. De svaga länkarna däremot fungerar som 

bryggor mellan individer som annars inte skulle haft någon kontakt med varandra och bidrar 

därmed med en uppsättning indirekta länkar och informationskällor. Detta gör att svaga 

länkar kan vara viktiga vid informationssökning och informationsförmedling i sociala nätverk 

(1973, s.1370-1371).  

 

Att använda sig av muntliga informationskällor kan anses vara lättare att hantera än andra 

källor, men Catherine Johnson (2004) menar att regeln om minsta möjliga ansträngning inte 

alltid stämmer. I en studie undersöker Johnson informationssökningsbeteende i vardagen i en 

slupmässigt vald grupp respondenter från Ulaanbaatar i Mongoliet. Johnson kommer fram till 

att det sociala kapitalet är en viktig faktor vid informationssökning i sociala nätverk: ”The 

theory of social capital … suggests that the use of people as information sources is not 

necessarily an easy option, but may also require a considerable effort” (2004, § 2). Som 

förklaring till detta beskriver Johnson, i likhet med Granovetters teorier (1973), att våra 

närmaste sociala relationer tenderar att vara lika oss själva. Detta betyder att vi har tillgång till 

ungefär samma informationskällor. Om vi istället behöver information från andra källor 

använder vi oss av personer som vi inte känner lika väl: vi använder oss av svaga länkar 

(2004, § 4). I sin studie kommer Johnson fram till att det var troligare att hennes respondenter 

valde att använda sig av svaga länkar när de sökte information (2004, § 19). Även Dodds et 

al. (2003) kommer fram till liknande slutsatser i sin studie av globala sociala nätverk. Det var 

troligare att brev som skickade via personer som sändaren inte kände särskilt väl, dvs. via en 

svag länk, nådde fram till målpersonen. Detta stödjer enligt Dodds et al. teorin om svaga 

länkars effektivitet (2003, s.827). På grund av att de svaga länkarna inte tillhör samma sociala 

grupp eller hierarki som den informationssökande individen innebär det en större 

ansträngning för individen, som därmed har lagt ner mer än minsta möjliga ansträngning på 

sin sökning (Johnson, 2004, § 24). Johnsons slutsatser antyder att det finns en viss skillnad 

mellan att söka information inom ett socialt nätverk och annan informationssökning. Det 

sociala kapitalet gör att individer anstränger sig mer när de söker information i sociala nätverk 
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på grund av att vinsten kan blir större. Utifrån den slutsatsen kan man därför anta att det 

sociala kapitalet kan påverka en persons sökstrategier och inte enbart tillgången av 

informationskällor. 

 

Sammanfattningsvis pekar dessa studier och teorier på att sociala nätverk är sökbara för 

enskilda individer trots varje enskild individs ytterst begränsade kunskap om nätverket. 

Individens uppfattning och syn på nätverket påverkar dock sökbarheten liksom 

informationssökarens relation till potentiella informanter. De resurser som finns i nätverket 

kan kallas för socialt kapital och kan påverka hur information söks i nätverket. I följande 

kapitel kommer jag att återknyta till dessa teorier och studier i avsikt att försöka förklara och 

resonera kring mitt resultat. 
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5. Resultat och analys 

I det här kapitlet kommer resultatet från intervjuerna att redovisas och analyseras. Kapitlet är i 

grova drag indelat efter studiens frågeställningar och efter intervjuguiden. Varje frågeställning 

redovisas i varsitt avsnitt och analyseras i anslutning till resultatredovisningen. Första delen 

fokuserar på hur långt bort i nätverken respondenterna kan se. Den andra delen inriktar sig på 

informationssökning i nätverken. Del tre koncentrerar sig slutligen på faktorer som kan 

förhindra användning av nätverket som en informationsresurs. 

Kunskap om nätverken 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur medvetna respondenterna var om potentiella 

informationskällor i sina nätverk. Som bakgrund till detta började jag undersöka 

respondenternas syn på nätverk och bekantskapskretsar. Respondenterna tillfrågades om de 

ansåg att det var betydelsefullt att känna många människor. Fyra av fem respondenter svarar 

spontant ja på den frågan, men med vissa reservationer. Respondent D menar: ”Ja, [det är 

viktigt] att känna människor, men kanske inte många människor”. Alla respondenter var 

överrens om att det är viktigare att ha färre nära kontakter än många ytliga. Respondent B 

säger: ”Det spelar ingen roll om man bara känner dem. Det är viktigt att känna dem bra. Jag 

har hellre en bra kompis än tio som jag inte känner särskilt väl”. Respondent A svarar på ett 

liknande sätt: ”Det viktigaste är att ha några nära [vänner], typ två bästa kompisar”. 

Respondent D fortsätt med att säga det är viktigt att ha vänner överhuvudtaget: ”Det är viktigt 

att ha [vänner] så att man inte sitter hemma och blir deprimerad. Man kanske inte behöver 

umgås mycket, men att man har någon [är viktigt]”. Det är tydligt att frågan i förstahand får 

respondenterna att tänka på sina nära och starka relationer eftersom nära vänner nämns först, 

även om detta egentligen inte var frågan. En möjlig orsak till detta kan vara att de starka 

relationerna helt enkelt är viktigare för respondenterna i deras vardagliga liv. I andrahand tar 

två av respondenter upp varför det kan vara bra att känna många människor.  Respondent C 

menar att det kan vara en fördel att ha en bred bekantskapskrets eftersom man då får chansen 

att göra fler olika saker, och att man på så sätt kan utvecklas på olika håll. Respondent E 

säger: ”Det kan nog hjälpa en mycket att ha många kontakter och stora nätverk när man ska ut 
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i arbetslivet”. Trots att alla respondenter utom C någon gång fått jobb genom personliga 

kontakter, är det enbart E som tar upp möjligheten att stora nätverk kan innebära ökade 

chanser till att få jobb. Respondenternas svar antyder att de i första hand ser på sina 

bekantskapskretsar som källor till vänskap och trygghet, och detta är vad respondenterna 

värdesätter mest. Samtidigt finns det en viss medvetenhet om att stora nätverk kan vara 

betydelsefulla i andra sammanhang t.ex. vid jobbsökning. Därmed uppfattas nätverket som en 

informationsresurs på ett väldigt sekundärt plan. Generellt har respondenternas starka länkar 

större betydelse för dem än de svaga. 

 

En förutsättning för att det ska vara möjligt att lokalisera informationskällor i ett nätverk är att 

respondenten är medveten om hur nätverket ser ut. Medvetenhet är därmed ett centralt 

begrepp i sammanhanget och belyser i vilken grad respondenten har kännedom om sitt 

nätverk. I det här fallet har det inneburit att jag räknat hur många steg bort i nätverket 

respondenterna kunnat se och vad de vet om personerna i nätverket. De nätverkskartor som 

ritades upp under intervjuerna visar att respondenterna generellt kan se cirka tre steg bort i 

nätverket för de flesta länkar. Respondent D var ensam med att kunna gå fyra steg bort i 

nätverket. Respondent B vet exempelvis att pappas kompis har en dotter. B kan därmed se tre 

steg bort i nätverket. På samma sätt kan respondent E se tre steg när E vet att kusinens kompis 

har en kompis (se figur 2.).  

 

KusinRespondent E Kompis Kompis

 

Figur 2. E - tre steg
.
.
 

 

Respondent D sammanfattar det D vet om sitt nätverk på följade sätt: ”Alla som jag umgås 

med, jag vet nog ganska mycket om dem och deras föräldrar, men inte mer än så. Men det 

beror också på hur mycket man känner dem”. D:s observation stämmer i grova drag överrens 

med alla respondenters nätverk. Nätverkskedjor som börjar med en kompis är ofta två eller tre 

steg lång beroende på hur väl de känner personen. Nätverkskedjor som börjar med en 

familjemedlem tenderar dock ofta att gå ett steg till. Det finns dock en skillnad mellan att 

känna till flera steg i nätverket och att veta någon om personerna i fråga. De första stegen i 

nätverkskartorna, de starka länkar som respondenterna utgick från, diskuterades inte nämnvärt 

under intervjuerna. De fungerade som startpunkter utifrån antagandet att respondenterna hade 



14 

 

stor kunskap om dem på grund av att det i första hand rörde sig om föräldrar, syskon och 

närmaste vänner. Större fokus lades på de senare stegen i nätverken. Den typ av information 

respondenterna hade om dessa senare steg i nätverken varierade men kunde exempelvis 

innefattade namn, antal syskon, skola, yrken, arbetsplatser eller fritidsintressen. Mycket av 

informationen uppgavs spontant på frågan om vad de visste om olika personer i nätverket. 

Om respondenten bad om ett förtydligande frågade jag efter vad de visste om personens 

familj och eventuellt yrke. Information om yrken efterfrågades framför allt på grund av att det 

potentiellt var användbar information med hänsyn till de frågor jag skulle komma att ställa om 

arbete och utbildning i ett senare skede av intervjun. Det finns därför en viss risk för att den 

information som uppgavs till viss del speglar de frågor som ställdes. Informationen var dock 

relevant för studien. Trots det antyder nätverkskartorna att kunskapen om personerna i 

nätverket sjunker ju längre bort i nätverket respondenten går. Informationen blir otydligare 

och mer bristfällig efter steg två eller tre. I figur 2 är E:s kunskap om kusinen stor. E vet även 

en del om kusinens kompis, t.ex. namn, vilken skola kompisen går på och att kompisen spelar 

i ett band. Däremot vet E inte någonting alls om steg tre i nätverket, kompisens kompis, 

förutom hans namn. Respondent A vet exempelvis att systerns kompis pappa arbetar på ett 

företag, men A vet inte på vilket företag. Figur 3 visar en nätverkskedja på fyra steg. Trots att 

den är ett steg längre än föregående exemplen innehåller den likvärdig information. 

Respondent D vet mycket om sin kompis, och om kompisens mammas känner hon till hennes 

tidigare yrke och att hon nu är sjukpensionär. D:s kunskap om steg 3 och 4 består enbart av att 

hon vet att mamman har en vän vars dotter heter Sofia. Ur informationssökningssypunkt är 

den informationen inte särskilt användbar. 

 

KompisRespondent D Mamma Kompis Dotter

 

Figur 3. D – fyra steg. 

 

Det finns två grundläggande sätt att söka i sociala nätverk: breda sökningar och riktade 

sökningar. Vid en bred sökning skickas en sökfråga till varje person en individ känner, dessa 

personer skickar i sin tur vidare frågan till alla de känner osv. Detta innebär att informationen 

lokaliseras relativt snabbt men att sökningen i sig är opraktisk eftersom den överbelastar 

nätverket (Watts, 2003, s.136). Det andra alternativet, en riktad sökning, används i både 

Milgrams och Dodds et als. (2003) studier av small world-hypotesen. En riktad sökning 
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innebär att en individ ställer sin fråga till en person i sitt nätverk, som i sin tur kan föra frågan 

vidare till en annan person. Detta sätt att söka är smidigare men kräver att individen vet till 

vem hon eller han ska vända sig (2002, s.136-137). De kartor som ritades upp över 

respondenternas nätverk visar att informationen om noderna i nätverken är långt ifrån 

komplett. Enligt Granovetter (2003) och Dodds et al. (2003) är detta naturligt eftersom 

kunskapen om nätverket alltid kommer att vara begränsad. Frågan är dock om den 

information respondenterna faktiskt har om sina nätverk är tillräcklig för att de ska kunna 

söka information på ett hanterbart sätt. Enligt Milgrams och Dodds et als. small world-studier 

är det i teorin mellan fem till sju steg som skiljer alla människor på jorden åt. Med andra ord 

skulle vilken information som helst vara tillgänglig på mer eller mindre sex steg. Sex steg kan 

dock låta lite eftersom det finns så pass många människor på jorden, men detta är inte fallet på 

grund av att varje individ i nätverket bara har en ytterst begränsad och lokal uppfattning om 

hur nätverket ser ut. Duncan Watts skriver: ”As small as it sounds at first, six can therefore be 

a big number. In fact, when it comes to directed searches, any number over two is effectively 

large” (Watts, 2003, s.139). De nätverkskartor som ritades över mina respondenters nätverk 

visar att de kunde se cirka tre steg bort, vilket innebär att de enligt small world-teorin kan 

lokalisera information som befinner sig utspridd på en tredjedel av jordens yta. Detta innebär 

att mina respondenter i teorin besitter tillräckligt stor kunskap om sina nätverk för att söka 

information i det. 

Medvetenhet och lokalisering av informationskällor 

För att undersöka om respondenterna kunde söka information i sina nätverk i praktiken 

ombads respondenterna att lokalisera personer i nätverket som kunde tänkas besitta 

information om ett antal situationer. Diskussionen tog sin utgångspunkt i vad respondenterna 

planerade att göra efter att de tagit studenten. De situationer som diskuterades med samtliga 

respondenter var hur de kunde tänkas hitta information om arbeten och vidare studier. 

Information om resor diskuterades med två av respondenterna eftersom detta togs upp som 

alternativ sysselsättning till jobb och studier. Information i det här fallet innefattar exempelvis 

erfarenheter, tips eller råd som kan vara till nytta för respondenten vid beslut om vidare 

studier, resor eller kan vara till hjälp för att hitta ett jobb. 

 

Alla respondenter kunde peka ut individer i sina nätverk som kunde hjälpa dem att få ett jobb, 

tips om jobb eller information om intressanta yrken. Det sammanlagda resultatet från samtliga 

respondenter ger 15 möjliga informanter som kan grupperas efter relation till informanten (Se 



16 

 

tabell 1). Respondenterna kunde tänka på mellan två till fyra potentiella informanter var. 

Informanterna bestod i första hand av bekanta till föräldrar och föräldrar, antingen 

respondentens egna, eller föräldrar till kompisar. Med få undantag skulle respondenterna 

vända sig till vuxna individer i nätverket. Med tanke på att dessa individer utgör någon form 

av direktkontakt till arbetslivet, är detta inte förvånansvärt. En del respondenter hade redan 

fått sommarjobb eller extrajobb genom dessa kontakter. Exempelvis arbetar respondent D 

ibland på pappas restaurang, och respondent A fick ett tips från sin brors kompis mamma som 

ledde till jobb. 

 

Tabell 1. Relation till informant: arbete 

Typ av relation Antal 

Bekant till förälder 4 

Förälder 3 

Kompis förälder 3 

Släkting 2 

Kompis 2 

Förälder till syskons kompis 1 

Summa: 15 

 

Samtliga respondenter kunde även lokalisera potentiella informanter som kunde tänkas ge 

dem information om vidare studier på högskola eller universitet. Sammanlagt pekades 14 

informanter ut (se tabell 2). Respondenterna kunde lokalisera en till fyra personer var. När det 

gäller att hitta information om studier skulle respondenterna vända sig till individer som 

studerar eller har studerat. Respondent D tror t.ex. att två av D:s kompisar vars syskon 

studerat mycket skulle kunna vara till hjälp, och respondent A har två kompisar och en kusin 

som läser vid olika universitet. En jämförelse av svaren i tabell 1 och 2 antyder att 

respondenterna i förstahand vänder sig till sina föräldrars generation för information om 

arbete, medan information om studier söks inom den egna generationen. En möjlig förklaring 

till detta kan vara att den egna generationens erfarenhet av studier är mer aktuell än 

föräldrarnas. 

 

Tabell 2. Relation till informant: studier 

Typ av relation Antal 

Kusin 4 

Kompis 3 

Förälder 2 

Syskon till kompis 2 

Syskon 2 

Bekant till förälder 1 
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Summa: 14 

 

Två av respondenterna planerade att resa utomlands efter studenten. De individer i deras 

nätverk som de trodde skulle kunna ha hjälpsam information var främst deras kompisars äldre 

syskon (se tabell 3). Detta kan tänkas bero på att båda respondenterna planerade att resa med 

de kompisar vars syskon redan gjort liknande resor. Återigen tenderar informationssökningen 

att fokuseras på respondenternas egen generation, men materialet är för litet för att dra några 

generella slutsatser. 

 

Tabell 3. Relation till informant: resor 

Typ av relation Antal 

Syskon till kompis 3 

Kompis 1 

Förälder 1 

Summa: 5 

 

För att vidare undersöka hur mycket respondenterna visste om sina nätverk fick de svara på 

om de kände till individer från sex skilda yrkeskategorier i nätverket (Se tabell 4). De 

yrkesgrupper som efterfrågades var polis, förskolelärare, snickare, bibliotekarie, läkare och 

egen företagare. Om respondenterna inte kände till någon med ett specifikt yrke fick de uppge 

om de trodde att någon annan i nätverket skulle kunna ha en sådan bekant. Intervjuerna visar 

att i 24 av 30 fall kunde respondenterna hitta någon i det egna nätverket från varje 

yrkeskategori. I sex fall kände respondenterna inte till någon med det eftersökta yrket, men i 

tre av dessa fall kände respondenterna till en annan individ som i sin tur kunde tänkas känna 

en sådan person. Alla respondenter kunde lokalisera kategorierna förskolelärare, snickare och 

egenföretagare. Svårast att hitta var en bibliotekarie, men detta sågs inte som ett problem av 

någon av respondenterna eftersom de ansåg att de lätt skulle kunna hitta en bibliotekarie på 

biblioteket om de försökte.  

 

Tabell 4. Medvetenhet om yrkeskategorier 

Yrke Känner till någon Vet någon som kan känna Vet inte alls 

Polis 4   1 

Förskolelärare 5   

Snickare 5   

Bibliotekarie 2 1 2 

Läkare 3 2  

Egenföretagare 5   

Summa: 30 
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Det vanligaste sättet att lokalisera personer med de eftersökta yrkena var genom kompisars 

föräldrar. Respondenternas egna föräldrar hamnade på andra plats följd av släktingar, 

föräldrars bekanta och tidigare lärare (se tabell 5). Återigen verkar det som om 

respondenterna i förstahand vänder sig till föräldrarnas generation, vilket skulle kunna 

förklaras av att det var just yrkeskategorier som eftersöktes. 

 

Tabell 5. Relation till yrkeskategorier 

Relation Känner till någon Vet någon som kan känna 

Förälder till kompis 7  

Förälder 4 1 

Släkting 3 1 

Bekant till förälder 3 1 

Tidigare lärare 3  

Bekant till syskon 1  

Tidigare granne 1  

Syskon till kompis 1  

Granne till kompis 1  

Summa: 27 

 

Watts (2003) hävdar att sociala nätverk är sökbara på grund av att människor delar upp 

världen i olika typer av kategorier – olika sociala dimensioner – och att det är igenom dessa 

som vi mäter avstånd till andra människor. Sociala dimensioner kan vara allt från yrke, 

utbildning, intressen, religion eller vart vi befinner oss geografiskt (2003, s.150). Watts menar 

att socialt avstånd fokuserar på likheter snarare än skillnader: ”You and I need only one thing 

in common – only a single context for interaction – and that may be enough for us to know 

each other” (2003, s.150). Detta är viktigt för informationssökning i sociala nätverk eftersom 

det bidrar till att vi kan identifiera individer i nätverket som är bättre lämpade att svara på 

exempelvis en fråga, eller skicka vidare ett meddelande. Detta visar sig tydligt när respondent 

A, B och C inte kände till om det fanns en läkare respektive bibliotekarie i deras nätverk. 

Respondent B tror att mammas vän som är lärare kan tänkas känna en bibliotekarie eftersom 

det finns ett bibliotek i samma byggnad som skolan där hon arbetar. Både respondent A och C 

skulle försöka hitta en läkare genom mamma respektive mormor som arbetar på sjukhuset. 

Respondenterna försöker hitta någon i nätverket som de tror står närmre en 

bibliotekarie/läkare än de själva. För att lyckas med detta använder respondenterna den 

sociala dimensionen yrke, eller i viss mån arbetsplats, som sökverktyg. Sättet som 

respondenterna skulle söka information om arbete och vidare studier visar även på att sociala 

dimensioner som yrke och erfarenheter, t.ex. högskolestudier, fungerar som sökverktyg. 
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Att kunna se två steg bort i ett nätverk var relativt långt, menade Watts (2003, s.139). 

Intressant nog överstiger enbart en sökning från alla intervjuer den siffran. Även om många 

respondenter kunde se tre steg bort i nätverket sågs dessa individer inte som potentiella 

informationskällor när de skulle söka information om arbeten, utbildning eller yrken. Detta 

antyder att kunskap om två steg i nätverket i det här fallet har varit tillräckligt för att 

möjliggöra informationssökning. Resultatet från intervjuerna visar att det är fullt möjligt för 

respondenterna att söka information i sina sociala nätverk, åtminstone inom ramen för de 

frågor som ställdes i studien. Respondenterna verkar veta tillräckligt mycket om nätverken för 

att de ska kunna lokalisera individer som de trodde hade information om både arbeten, studier 

och resor. Detta genom att använda sociala dimensioner som sökverktyg. Vidare kunde 

samtliga respondenter lokalisera minst fem av sex yrkeskategorier inom sina nätverk.  

Hinder för användning av informationsresurser 

Intervjuresultatet visar att respondenterna både i teorin och i praktiken har tillräckligt stor 

kunskap om sina sociala nätverk för att göra informationssökning möjlig. Intervjuerna visar 

dock tydligt att det är en stor skillnad mellan att lokalisera individer som besitter användbar 

information och att ha faktisk tillgång till informationen. Det finns faktorer som hindrar 

respondenterna att fråga vissa individer efter information. Det sammanlagda antalet möjliga 

informanter från frågorna om studier, arbete, resor och yrken är 49. En del av dessa 

informationskällor, vanligtvis föräldrar, nämns upprepade gånger. På grund av att typen av 

fråga varierat har informationskällorna tagits med som en ny kontakt varje gång de nämnts. 

Respondenterna fick frågan om på vilket sätt de kunde tänka sig att ta kontakt med 

informationskällan. Fyra typer av kontakt uppkom: direkt uppsökande kontakt, kontakt som 

var situationsbunden, situationsbunden kontakt som kunde övergå till direkt kontakt vid kris, 

eller slutligen att all kontakt var otänkbar. Tabell 6 visar de 47 kontakterna uppdelade efter 

typ av kontakt. 

 

Tabell 6. Informanters kontaktbarhet. 
Typ av kontakt Antal 

Direkt 30 

Situationsbunden 10 

Situationsbunden. Direkt vid kris 7 

Otänkbar 2 

Summa: 49 
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Vid en första anblick visar resultatet att i mer än hälften av fallen känner respondenterna att 

de skulle kunna söka upp sin informant direkt via t.ex. telefon eller personligen. Detta skulle 

innebära att respondenterna har direkttillgång till drygt 60 % av informanterna. Men 20 av 

dessa 30 kontakter utgörs i huvudsak av respondenternas föräldrar, men med enstaka fall av 

syskon och föräldrars syskon. Det faktum att respondenterna känner att det kan ställa direkta 

frågor till sina familjer är inte förvånansvärt. Detta säger heller inte särskilt mycket om 

sökbarheten i nätverket som helhet, utan antyder enbart att respondenternas föräldrar generellt 

ses som viktiga informationskällor. Om respondenternas familjer räknas bort återstår alltså 

enbart tio informanter som respondenterna frivilligt skulle ta kontakt med själva. I de nästa tio 

fallen kan kontaktbarheten sägas vara situationsbunden. I det här fallet innebär det att 

respondenterna inte kunde tänka sig att aktivt söka upp personen, men att de skulle kunna ta 

chansen och fråga dem om de råkade träffas. Alternativt skulle respondenterna ställa sin fråga 

genom en andra part. I de flesta fallen handlade det kompisars syskon och föräldrar, eller 

bekanta till respondentens föräldrar. Respondenterna ansåg att de inte kände informanten 

tillräckligt väl för att själva ta direktkontakt. Respondent D skulle exempelvis ta tillfället i akt 

och ställa frågor till kompisens äldre syster om D träffade henne hemma hos kompisen. 

Däremot skulle D inte själv ta kontakt. D säger: ”Jag skulle nog inte ringa henne, även om jag 

har hennes nummer. Det skulle säkert vara okej, men vi är inte tillräckligt nära, förstår du?”. 

På samma sätt skulle inte Respondent B söka upp kompisens pappa eftersom de inte känner 

varandra, men om de träffades skulle B kunna tänkas sig att ställa sina frågor. I ytterliggare 

sju fall är kontaktbarheten situationsbunden på samma sätt som de just nämnda exemplen. 

Skillnaden är att respondenterna uppgav att de skulle kunna tänka sig att ta direktkontakt med 

informanten om det var väldigt viktigt och det inte fanns något annat alternativ. Om 

respondent E ville prata med sin gamla förskolelärare skulle E göra det om E träffade på 

henne av en slump. E skulle bara direkt söka upp henne om det var något viktig. I de två sista 

fallen var det otänkbart för respondenten att ta kontakt med den potentiella informanten, 

återigen på grund av att de inte kände varandra. Respondent C kan lokalisera en snickare i sitt 

nätverk, en granne till en kompis, men C skulle aldrig försöka ta kontakt med honom. C 

menar: ”Det skulle vara lika enkelt att ringa en snickarfirma, istället för att inkräkta på hans 

privatliv.” 

 

I likhet med resultatet från Cross och Borgettis (2004) studie, är det tydligt att det inte 

tillräckligt för respondenterna att enbart veta vem i nätverket som bestitter relevant 

information. Cross och Borgetti menar att informantens tillgänglighet, engagemang i 
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informationssökarens problem och möjligen hur trygg informationssökaren känner sig i 

förhållandet till informanten kan påverka informationssökningen (2004, s.152). Dessa faktorer 

kan ses som ett uttryck för relationen mellan individerna. Den typ av relation mina 

respondenter hade med sina potentiella informanter avgjorde på vilket sätt, om något, 

respondenten kunde få tillgång till information. Relationen mellan informationssökare och 

informant är därmed mycket central för informationssökning i sociala nätverk. Vad innebär då 

egentligen en social relation? I International Encyclopedia of the Social & Behavioral 

Sciences definieras relation på följande sätt: ”A relationship exists between two people when 

each person influences the other’s thoughts, feelings, and/or behavior. In other words, a 

relationship exists when people are at least minimally interdependent” (Clarke, 2001, 

s.14423). En relation karaktäriseras med andra ord av i vilken utsträckning två personer 

påverkar varandra i exempelvis sitt handlande. Om olika typer av relationer påverkar vårt 

beteende på olika sätt antyder det att varje relation har sina ramar där det är fastställt t.ex. 

vilken typ av ansvar individer har gentemot varandra. Resultatet från intervjuerna visar att 

relationen mellan informationssökare och informationsgivare måste tillåta ett 

informationsutbyte. I de fall där respondenterna direkt kan kontakta informanter tillåter 

relationen detta. I de övriga fallen anser inte respondenterna att de känner informanterna 

tillräckligt väl för att ta sig friheten att be om information såvida inte rätt tillfälle ges, eller om 

det är en krissituation då de är beredda att ignorera eventuella begränsningar i relationen. 

Detta innebär att relationen mellan individer i nätverket har en stor betydelse för 

informationssökning i sociala nätverk, vilket i sin tur problematiserar informationstillgången. 

Enligt Watts (2003) är sociala nätverk sökbara på grund av att alla människor i nätverket har 

sin egen uppfattning om sin egen sociala identitet i förhållande till andras sociala identiteter 

(2003, s.156). Om den egna uppfattningen av nätverket och av vår plats i nätverket möjliggör 

sökning borde samma faktor i viss mån begränsa sökalternativen. Hur mina respondenter 

uppfattar nätverket och uppfattar sina möjligheter att nå information i nätverket via relationer 

har en stor betydelse för vilken information som uppfattas som tillgänglig. Respondent D 

exemplifierar detta ovan när D inte kan tänka sig att kontakta kompisens syster för att få 

information. Det faktum att D tror att det skulle vara okej för systern men trots det inte skulle 

kontakta henne, antyder att det i viss mån är D:s självförtroende som sätter stopp för 

informationen. Det är D:s uppfattning av relationen mellan D och kompisens syster som 

hindrar direktkontakt. Medvetenhet om möjliga informationsresurser är alltså en förutsättning 

för att det ska gå att söka information i ett socialt nätverk, medan typen av relation är central 

för själva informationstillgången.  
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6. Diskussion 

I följande kapitel kommer jag att knyta ihop diskussionen från resultatkapitlet med teorin om 

socialt kapital, och resonera kring i vilken utsträckning respondenternas nätverk kan ses som 

socialt kapital. Om vi återgår till Lins tredelade definition av socialt kapital, består den första 

delen av de resurser som finns inbäddade i nätverket (2001, s.29). Intervjuresultatet antyder 

att respondenterna i teorin vet tillräckligt mycket om sina nätverk för att söka information i 

det och att de i praktiken kan lokalisera potentiella informanter. Respondenterna är med andra 

ord medvetna om det sociala kapital som är inbäddat i nätverket, åtminstone inom ramen för 

de ämnen som diskuterats. Men att mäta individers sociala kapital är problematiskt: ”There is 

no true estimate because that if social capital is not within individual actors’ cognitive maps, 

it may be inaccessible and not useful to them” (Lin, 2001, s.44). Det är fullt möjligt att det 

finns andra informanter i respondenternas nätverk som kunnat bidra med mer eller bättre 

information, men som respondenterna inte tänkt på vid intervjutillfället.  

 

Den andra delen av Lins (2001) definition går ut på att nätverksresurser är tillgängliga via 

sociala relationer. Resultatet från intervjuerna visar att även om medvetenhet om möjliga 

informationsresurser är en förutsättning för att det ska gå att söka information i ett socialt 

nätverk, är typen av relation central för själva informationstillgången. Detta på grund av att 

respondenterna inte kan kommunicera och interagera med alla informanter på samma villkor. 

Enligt Lin finns det två olika typer av interaktion: homofil och heterofil interaktion. Homofil 

interaktion karaktäriseras av att inblandade parter är lika i någon bemärkelse, t.ex. att de har 

liknande livsstil eller besitter liknande resurser (socialt kapital).  Heterofil interaktion kan ses 

som något av en motsats till föregående, och karaktäriseras av olikheter mellan parternas 

resurser eller positioner (2001, s.47). Lin ser på den homofila interaktionen som den 

vanligaste och enklaste formen av interaktion, och menar att den heterofila interaktionen är 

betydligt ovanligare eftersom det krävs mer av de inblandade parterna. Lin skriver: 

“heterophilous interactions demand effort, as the interacting partners, aware of the inequality 

in differential command over resources that can be brought to bear, need to assess each 

other’s willingness to engage in exchange” (2001, s.47). Olikheter mellan parter gör det 
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svårare att interagera eftersom en form av balans ofta måste upprätthållas mellan parterna. 

Om A ber resursstarka B om information, vad kan då resurssvaga A göra för att återgälda B? 

Detta lägger ytterligare en dimension på relationen mellan respondent och informant, och är 

en möjlig förklaring till mina respondenters inställning till att kontakta olika typer av 

potentiella informanter. Det verkar vara lättare att kontakta t.ex. kompisar som rör sig i 

samma sociala krets som respondenten, än att kontakta en kompis förälder som inte är en del 

av samma sociala krets. Lin menar dock att heterofil interaktion kan ge större vinster eftersom 

den ger tillgång till andra resurser. Den heterofila interaktionen bryter därför mot teorin om 

minsta möjliga ansträngning vid informationssökning, vilket Johnson (2004) påpekar. I 

Johnsons studie var det troligare att respondenterna vände sig till svaga länkar med bättre 

informationsresurser än de själva (2004, § 23). Även mina respondenter är beredda att 

anstränga sig mer och kontakta personer de inte känner särskilt väl. Respondenterna visar 

dock tydligt att det i sådana fall måste finnas tillräckligt bra motiv för ett sådant handlande.  

 

Länkstyrka togs inte upp direkt med respondenterna under intervjuerna, men graden av 

kontaktbarhet kan ge en fingervisning om länkstyrkan. 30 kontakter av 49 kan kontaktas 

direkt vilket antyder att det finns en relativt stark länk mellan respondent och informant. I de 

resterande 19 fallen är kontaktbarheten situationsbunden och länkstyrkan kan därmed ses som 

svagare. Detta innebär att svaga länkar är viktiga, men i det här fallet var antalet starka länkar 

betydligt fler. Men, som Lin påpekar, är starka länkar också viktiga eftersom de ökar chansen 

för utbyten av resurser och socialt kapital på grund av att starka relationer tillåter detta i större 

utsträckning än svaga (2001, s.66). I det här fallet är det dock möjligt att antalet starka och 

svaga länkar reflekterar de frågor som ställdes vid intervjuerna. Vidare kan även 

respondenternas ålder tänkas påverka. En individs nätverksresurser kan delas in i två 

kategorier: socialt kapital som i någon mening är medfött, t.ex. föräldrarnas resurser, och 

kapital som invididen skaffar sig, t.ex. via utbildning och arbeten (Lin, 2001, s.55). 

Intervjuerna har visat att just föräldrarnas resurser var väldigt viktiga med tanke på i hur stor 

utsträckning föräldrarna togs upp som potentiella informanter. Det är möjligt att föräldrarnas 

sociala kapital blir extra viktigt eftersom respondenternas egna erfarenheter av arbetslivet är 

begränsade på grund av deras ålder. Därmed har respondenterna färre egna arbetsrelaterade 

kontakter. Respondenternas ålder kan med andra ord tänkas hålla nere den mängd socialt 

kapital som de hunnit skaffa sig.  

 



24 

 

Mina respondenter antyder att tillgång till resurser förmedlade via sociala relationer i 

nätverken är möjlig, men att kommunikationen i många fall är långt i från okomplicerad. Det 

sociala kapitalet verkar i relativt stor utsträckning vara situationsbundet i den förståelsen att 

respondenten antingen behöver en stark kontakt att gå igenom eller spontant träffa rätt 

informant personligen. Alternativt behöver respondenten en krissituation för att be om 

resurser. En intressant fråga, som inte varit en del av den här uppsatsen, är om de informanter 

som respondenterna pekat ut i praktiken skulle kunna ge dem den information de söker. Detta 

knyter an till den sista delen av Lins (2001) definition av socialt kapital: resurserna måste vara 

användbara och leda till att mål uppfylls (2001, s.29). Majoriteten av de frågor som 

behandlades under intervjuerna var av hypotetisk karaktär och kan därför inte svara på om 

informationen var tillräcklig för att uppfylla respondentens mål. Det faktum att fyra av fem 

respondenter hade fått jobb genom sina nätverk talar dock för att det sociala kapitalet kan vara 

en användbar resurs, åtminstone inom specifika områden där nätverket besitter den 

efterfrågade kompetensen.  

 

Sammanfattningsvis visar min studie på att en individs sociala nätverk kan fungera som 

resurser – socialt kapital – i den utsträckning individen är medveten om den kunskap som 

finns i nätverket och har relationer som tillåter ett utbyte av resurser. Resurser som av någon 

orsak är otillgängliga kan inte ses resurser i en praktisk mening, oavsett om det beror på brist 

på kunskap eller otillräckliga relationer. Om vi blickar framåt vore det intressant att närmare 

studera hur respondenternas ålder eventuellt kan tänkas påverka informationssökning i sociala 

nätverk och vilken information som ses som tillgänglig. Den här studien har fokuserat på hur 

mycket respondenterna vet om sina nätverk och om det är möjligt att söka information i 

nätverket. Som jag diskuterat ovan, är det relativt troligt att respondenternas ålder kan tänkas 

påverka vem respondenterna vänder sig till. Detta är dock något som skulle kunna utredas 

mer på djupet. 
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7. Slutsatser 

Syfte med uppsatsen var att undersöka hur medvetna gymnasieelever var om potentiella 

informationskällor inom sina sociala nätverk, och vidare om den kunskapen i praktiken 

möjliggör informationssökning i nätverket. Jag arbetade efter tre frågeställningar. 

 

1. Hur långt sträcker sig elevernas kunskap om sina nätverk? 

Den intervjustudie jag gjort visar att även om nätverket inte i första hand ses som en 

informationssresus kan respondenterna se två till tre steg bort i sitt sociala nätverk. I teorin 

gör detta nätverket sökbart.  

 

2. Kan eleverna lokalisera potentiella informationskällor i nätverket? 

Respondenterna verkar veta tilläckligt om sina nätverk för att möjliggöra informationssökning 

inom ramen för de frågor som togs upp i uppsatsen. Samtliga respondenter kunde lokalisera 

potentiella informationskällor i sina nätverk som skulle kunna ge dem information om studier 

respektive arbete. Vidare kunde respondenterna lokalisera fem av sex utvalda yrkeskategorier. 

Respondenternas föräldrar var viktiga informationskällor, och information söktes genom 

sociala dimensioner som yrke och olika typer av erfarenheter. 

 

3. Vilka faktorer kan eventuellt hindra användning av nätverket som en informationsresurs? 

Problemet är i första hand inte att veta var informationen finns utan hur informationen ska bli 

tillgänglig för respondenten. Medvetenhet om potentiella informationskällor är inte samma 

sak som att ha faktisk tillgång till dem, även om det är en förutsättning. I en stor del av fallen 

är åtkomsten till den potentiella informationen situationsbunden eftersom relationen mellan 

informationssökare och informant begränsar interaktion och kommunikation mellan parterna.  

 

Respondenternas nätverk kan dock slutligen ses som socialt kapital i den utsträckning 

respondenterna har kunskap om relevant kompetens i nätverket som kan kopplas till 

respondenten genom relationer som tillåter informationsutbyte. 
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9. Bilagor  

Intervjuguide 

 

Namn: 

Ålder: 

Gymnasieprogram: 

 

1. Hur ser din bekantskapskrets ut? (Nätverkskarta) 

Vad vet du om dem? 

 

2. Tror du att det är betydelsefullt att känna många människor? 

 Varför/inte? 

 

3. Har du fått ett jobb via någon du känner någon gång? 

 

4. Kände du någon som gick programmet/på skolan innan du började? Pratade ni om det?  

 

5. Vet du vad du tänker göra efter studenten? 

 

Vem frågar du?         Relation    Skulle du fråga?     Varför/inte?     Hur? 

 

   1. Studier 

   2. Jobb 

   (3. Resor) 

 

6. Känner eller känner du till någon som är:  

Relation     Skulle du fråga?      Varför/inte?    Hur? 

 

   1. Polis 

   2. Förskolelärare 

   3. Snickare 

   4. Bibliotekarie 

   5. Egenföretagare 

   6. Läkare 

 

7. Någonting som du vill tillägga? 

 

 


