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Sammanfattning 
 
Rational Unified Process (RUP) är en formaliserad systemutvecklingsmetod. Det har 
dock visat sig att RUP inte är helt enkelt att införa, därför är det relevant att söka nya 
kostnadseffektiva vägar som stödjer införandet och användandet av processen. RUP 
används av många såväl statliga som privata företag och därför kan bildandet av 
interorganisatoriska nätverk vara ett kostnadseffektivt sätt att utbyta erfarenheter om 
införandet och användningen av roller i RUP. 
 
Syftet med denna uppsats var att ta fram koncept för hur ett interorganisatoriskt nätverk 
bör vara uppbyggt för att stödja införandet av RUP samt användandet av roller i RUP. 
Resultatet visar att vid bildandet av interorganisatoriska nätverk bör syftet och målet med 
samarbetet klargöras. Vidare är det viktigt att bestämma regler för samarbetet och vilka 
krav som skall ställas på medlemmar som tillkommer. Det är även väsentligt att redan 
från början klargöra hur många medlemsorganisationer som får delta samt hur många 
representanter respektive medlem får ha på träffarna. Undersökningen visar vidare att det 
är viktigt att utveckla relationer mellan representanterna eftersom samarbetet bygger på 
förtroende mellan dem och därför är personnätverk i den mån det är möjligt att föredra. 
Detta eftersom det då är i stort sett samma personer som träffas, vilket ökar förtroendet. 
Representanterna för medlemmarna i ett nätverk bör träffas mer frekvent i uppbyggnaden 
av nätverket, dels för att stimulera relationernas utveckling och dels för att utveckla 
kontaktnät som medlemmar kan utnyttja mellan träffarna. 
 
 
Nyckelord: 
Interorganisatoriskt samarbete 
Interorganisatoriska nätverk 
Rational Unified Process 
RUP 
Införande 
Roller 
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Abstract 
 
Rational Unified Process (RUP) is a formalized method for system developing. 
Experience proves that RUP is not an easy process to implement, therfore it is relevant 
for corporations to search new alternative ways to reach cost effectiveness regarding 
support in the implementation and the usage of the process. RUP is being used by 
numerous government departments as well as privately-owned corporations. The 
establishment of interorganizational networks can be a way for participants to reach cost 
effectiveness as well as interchange experiences ragarding the implementation and the 
usage of the roles in RUP. 
 
The purpose with this essay was to find guiding principles for how an interorganizational 
network should be constructed to support the implementation of  RUP and the usage of 
the roles in RUP. The results of the study shows that the purpose and the goal with the 
collaboration must be elucidated when an interorganizational network is being 
established. Further it is important to set rules for the collaboration and the demands upon 
additional participants. It is also essential that it is elucidated how many participants that 
is going to be allowed in the network and further how many representatives each 
participant can bring to each meeting. The results of my investigation also shows that an 
important part of the collaboration in the interorganizational network is depending on the 
establishment of trust between representatives within the network. Personal network is to 
prefer because meeting the same representatives each time increases the trust. The 
representatives of the participants in an organizational network should have meetings 
more frequently in the beginning of the establishment of the network to stimulate the 
development of personal network and to help representatives to have contact between 
network meetings. 
 
 
 



 1  

Innehållsförteckning 

1 Inledning...........................................................................................3 

2 Metod ................................................................................................5 
2.1 Arbetssätt ........................................................................................................ 5 
2.2 Förhållningssätt............................................................................................... 5 
2.3 Forskningsinriktning ....................................................................................... 6 
2.4 Vetenskaplighet............................................................................................... 7 
2.5 Urvalskriterier och urval ................................................................................. 7 
2.6 Intervjumall och intervjutillfälle ..................................................................... 8 
2.7 Bearbetning och analys ................................................................................... 8 
2.8 Metoddiskussion ............................................................................................. 9 

3 Rational Unified Process ................................................................ 11 
3.1 Historisk tillbakablick................................................................................... 11 
3.2 Allmän beskrivning av Rational Unified Process......................................... 11 
3.3 Roller i Rational Unified Process ................................................................. 14 
3.4 Problematik med Rational Unified Process .................................................. 15 

4 Interorganisatoriskt samarbete och nätverk ................................. 16 
4.1 Interorganisatoriskt samarbete ...................................................................... 16 

4.1.1 Roller inom interorganisatoriskt samarbete .............................................. 16 
4.2 Nätverk.......................................................................................................... 17 

4.2.1 Egenskaper hos ett nätverk ....................................................................... 17 
4.2.2 Teoretisk grund för nätverksperspektivet ................................................. 18 
4.2.3 Uppbyggnad av nätverk ............................................................................ 19 
4.2.4 Relationen ................................................................................................. 20 
4.2.5 Roller i ett nätverk .................................................................................... 20 

4.3 Interorganisatoriska nätverk.......................................................................... 20 
4.4 Problematik inom interorganisatoriska nätverk ............................................ 21 

5 Empiri............................................................................................. 22 
5.1 Presentation av RING ................................................................................... 22 
5.2 Presentation av undersökningsgrupp och de företag dessa representerar ..... 23 
5.3 Sammanställning av intervjuer ..................................................................... 23 

5.3.1 Samarbetet i RING.................................................................................... 23 
5.3.2 Motiv till att delta samt för- respektive nackdelar med RING ................. 24 
5.3.3 Uppbyggnad av ett interorganisatoriskt nätverk ....................................... 25 
5.3.4 Öppenhet, tillit och förtroende inom RING.............................................. 26 
5.3.5 Organisatoriska respektive personliga nätverk ......................................... 27 
5.3.6 Interorganisatoriska nätverk som stöd för rollerna i RUP ........................ 28 

6 Analys och diskussion .................................................................... 30 
6.1 Koncept för nätverk som ska stödja införandet av RUP............................... 30 

6.1.1 Syfte, mål och avgränsning av område ..................................................... 30 
6.1.2 Normer för samarbetet i nätverket ............................................................ 30 
6.1.3 Antal medlemmar och representanter ....................................................... 31 
6.1.4 Krav på medlemmarna i nätverket ............................................................ 32 



 2  

6.1.5 Vinster med att delta i nätverket ............................................................... 33 
6.1.6 Relationer och förtroende inom nätverket ................................................ 33 
6.1.7 Kommunikationsmönster.......................................................................... 35 
6.1.8 Avsätt tid för arbetet i nätverket ............................................................... 36 
6.1.9 Roller inom nätverket ............................................................................... 36 

6.2 Ett interorganisatoriskt nätverk som stöd för rollerna i RUP ....................... 36 
6.2.1 Subnätverk ................................................................................................ 36 
6.2.2 Tema för olika roller på olika träffar ........................................................ 37 
6.2.3 Nätverk som förmedlar kontakter mellan olika rollinnehavare ................ 37 

7 Avslutning ...................................................................................... 38 
7.1 Slutsatser ....................................................................................................... 38 

7.1.1 Koncept för nätverk som stöd för införande av RUP ............................... 38 
7.1.2 Koncept för nätverk som stöd för användningen av roller i RUP............. 39 

7.2 Fortsatt forskning .......................................................................................... 40 

8 Referensförteckning....................................................................... 41 
8.1 Referenser ..................................................................................................... 41 
8.2 Länkar (www och cd-rom)............................................................................ 43 

 
 
Bilagor 
Bilaga 1, Intervjufrågor  



 3  

1 Inledning 
 
Begränsad tid och höga krav leder till att behovet av formaliserade och väldefinierade 
systemutvecklingsmetoder ökar. Många organisationer inser att de behöver en 
systemutvecklingsmetod att arbeta efter, samtidigt som de är medvetna om de kostnader 
som följer av att utveckla och underhålla en egen systemutvecklingsmetod. Det är därför 
vanligt att organisationer väljer att införa en befintlig systemutvecklingsmetod som går 
att anpassa efter organisationens specifika behov (Strand, 2001).  
 
Ett exempel på en formaliserad systemutvecklingsmetod är Rational Unified Process 
(RUP). RUP kan ses som ett ramverk som innehåller koncept för hur projekt kan bedrivas 
i olika former av organisationer (Kruchten, 2001). Systemutvecklingsprocessen, eller 
metoden som många benämner den, bygger på iterativ och inkrementell 
systemutveckling, vilket innebär att systemet utvecklas stegvis i ett antal iterationer (Rup-
online, 2002). RUP bidrar med en gemensam terminologi och är ett arbetssätt som kan 
anpassas på två olika nivåer, dels för att användas på verksamhetsnivå och dels för att 
användas på projektnivå (Strand, 2001). Då denna systemutvecklingsprocess är relativt 
ny, gör detta att många organisationer just nu arbetar med införandet av RUP (Fitzgerald, 
Russo och  Stolterman, 2002). 
 
Det har dock visat sig att RUP inte är helt enkelt att införa, detta eftersom det är en 
omfattande standardprodukt som måste anpassas för att stödja den organisation och det 
projekt som skall följa den (Strand, 2001). Krutchen (2001) menar att införandet av en 
utvecklingsprocess är komplicerat och måste detaljstyras. Strand (2001) skriver att det är 
vanligt att företagsledningar anser att RUP är dyrt att införa och använda. Detta 
överensstämmer även med resultatet i en tidigare studie om införande respektive roller i 
RUP, då flera av respondenterna upplevde att RUP var kostsamt att införa (Saxin och 
Söderholm, 2002).  
 
Saxin och Söderholm (2002) skriver vidare att RUP bygger en del av sitt införande på 
roller, vilket innebär att det blir tydligare för den som innehar en viss roll vad som skall 
göras. Även Krutchen (2001) skriver att roller är ett centralt begrepp inom RUP, detta 
eftersom RUP har definierat drygt 30 stycken roller som har olika beteende och ansvar. 
Enligt Saxin och Söderholm (2002) finns det dock vissa svårigheter med användningen 
av roller inom RUP. Ett exempel på detta är att rollerna kan upplevas som svåra att 
använda, vilket bland annat kan bero på bristande erfarenhet. Många av respondenterna i 
studien hade därför velat ha tillgång till ett forum där erfarenheter kunde utbytas.  
 
Jag anser att ett sådant forum skulle kunna vara ett interorganisatoriskt nätverk. 
Begreppet nätverk används i flera olika sammanhang, men i denna uppsats används 
begreppet nätverk med betydelsen ett socialt nätverk mellan organisationer som 
samverkar i ett avgränsat sammanhang. Människor har i alla tider sett fördelar med att 
organisera sig för att tillsammans med andra skapa ett mer effektivt sätt att uppnå sina 
mål. Genom att bilda interorganisatoriska nätverk kan summan av det som uträttas 
tillsammans, överstiga summan av de enskildas prestationer (Lennéer-Axelson och 
Thylefors, 1993).  
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Då RUP är en populär metod som används av många såväl statliga som privata företag, 
tror jag att bildandet av nätverk mellan företag kan vara ett kostnadseffektivt sätt att 
utbyta erfarenheter om införandet av RUP och även om användningen av roller inom 
RUP.  
 
Syftet med uppsatsen är därför att ta fram koncept för hur ett interorganisatoriskt nätverk 
bör vara uppbyggt för att stödja införandet av RUP samt användningen av roller i RUP.  
 
Med koncept avses grundläggande egenskaper som är utmärkande för uppbyggnaden av 
ett interorganisatoriskt nätverk som stöd för valt område. Jag har valt att avgränsa min 
undersökning till att studera hur ett interorganisatoriskt nätverk bör fungera för att stödja 
införandet av RUP och användningen av roller i RUP, vilket innebär att ämnet är i 
gränslandet mellan systemvetenskap och organisation. Av denna anledning kommer 
därför även till viss del ett organisatoriskt perspektiv att ges, exempelvis kommer 
interorganisatoriskt samarbete att behandlas för att ge en bakgrund till de aspekter som 
bör beaktas vid arbete i ett interorganisatoriskt nätverk.  
 
Detta ämne har även beröringspunkter med andra teorier såsom kunskapsöverföring och 
lärande organisation. Dessa teorier kommer dock inte att specifikt behandlas. Ämnet 
kunskapsöverföring handlar bland annat om och hur kunskap går att överföra, vilket är 
frågor som jag väljer att bortse ifrån och istället antar jag att kunskap går att överföra 
mellan individer bland annat genom personliga möten. Jag kommer vidare inte att 
behandla de ekonomiska aspekterna av ett interorganisatoriskt nätverk. Detta eftersom 
denna uppsats syftar till att ta fram koncept för en ny kostnadseffektiv form av 
samverkan, inte påvisa hur kostnadseffektivt detta samarbete är.  
 
Uppsatsen inleds med ett kapitel som behandlar de metoder som används, där redovisas 
även val av datainsamlingsmetod. För att besvara syftet genomförs först litteraturstudier 
av relevant teori såsom RUP, interorganisatoriskt samarbete och nätverk, vilka återfinns i 
kapitel 3 och 4. I nästföljande kapitel redovisas det empiriska material som insamlas 
genom intervjuer med medlemmar i ett interorganisatoriskt nätverk som stödjer 
införandet av RUP. Kapitel 6 innefattar analys och diskussion av materialet. Slutligen 
följer ett avslutande kapitel med slutsatser. I detta kapitel återfinns även förslag på 
fortsatt forskning inom området. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel redogörs och förklaras de val som gjorts under arbetet med denna uppsats. 
Metodkapitlet inleds med en översiktlig genomgång av arbetssätt, förhållningssätt och 
forskningsinriktning. Därefter följer en redogörelse av generaliserbarhet/tillämplighet, 
överensstämmelse och pålitlighet, vilka är centrala begrepp inom vetenskaplig metodik. 
Sedan beskrivs urvalet, intervjutillfället samt hur bearbetning respektive analys 
genomförs. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 
 

2.1 Arbetssätt 
Det finns olika arbetssätt för att bedriva forskning, vilket enligt Patel och Davidsson 
(1994) innebär att teori och verklighet kopplas till varandra. Två exempel på arbetssätt 
för att bedriva teoriproduktion är deduktion och induktion. I denna uppsats arbetar jag 
enligt ett arbetssätt som påminner om det induktiva, detta eftersom det saknas teori om 
interorganisatoriska nätverk som stöd för RUP. Undersökningen startar med att jag läser 
in mig på teori om interorganisatoriskt samarbete, nätverk och RUP. Därefter undersöker 
jag i empirin hur medlemmar i ett interorganisatoriskt nätverk som stödjer införandet av 
RUP upplever att ett nätverk bör vara uppbyggt. Slutligen gör jag en fördjupning genom 
att lägga till ytterligare teori som är väsentlig för analysen och utifrån analysen dras 
slutsatser som utgör ny teori inom detta område.  
 
Deduktivt och induktivt arbetssätt särskiljer sig från varandra då deduktivt arbetssätt 
följer bevisandets väg, medan induktivt arbete följer upptäckandets väg. Rent praktiskt 
innebär denna skillnad att deduktion går ut på att dra slutsatser om enskilda företeelser 
utifrån befintlig teori och allmänna principer. Hypoteser tas fram ur den befintliga teorin 
och prövas sedan empiriskt. Induktivt arbetssätt innebär att ett forskningsobjekt kan 
undersökas utan att vara förankrade i en tidigare befintlig teori (Patel och Davidsson, 
1994). Detta innebär rent praktiskt att en teori formuleras utifrån empirin, vilket är fallet i 
denna undersökning eftersom det saknas teoretisk kunskap inom detta område. 
 

2.2 Förhållningssätt 
Två vanliga förhållningssätt inom forskning är positivism och hermeneutik (Patel & 
Davidsson, 1994). Då syftet med uppsatsen är att ta fram koncept för hur ett 
interorganisatoriskt nätverk bör vara uppbyggt för att stödja RUP-införandet samt 
användandet av roller i RUP, anser jag att forskningsansatsen i uppsatsen är av 
hermeneutiskt karaktär. Positivism och hermeneutik skiljer sig åt, vilket gör det relevant 
att redogöra för dem och deras skillnader. 
 
Positivismen utgår ifrån den så kallade ”verifierbarhetstesen” som innebär att det som 
inte går att bekräfta empiriskt inte är meningsfullt vetenskapligt. Grunddragen i positi-
vismen är (Wallén, 1996): 
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1. Forskaren skall vara objektiv. 
2. Förklaringar skall kunna ges i termer av orsak och verkan. 
3. Orsaken generaliseras. 
4. Tilltro till vetenskaplig rationalitet. 

 
Hermeneutik handlar om att tolka olika slags innebörder. Tolkning innebär ofta att hän-
delser och innebörder som ligger bakom en händelse visas. Grunddrag i hermeneutiken är 
(Wallén, 1996): 
 

1. Tolkning av innebörder. 
2. Tolkningen sker i förhållande till ett sammanhang. 
3. Tolkningen sker växelvis från olika perspektiv, både del- och helhetsperspektiv. 
4. Personlig erfarenhet krävs ofta för att uppnå vetenskaplig kunskap. 

 
Avsikten med uppsatsen är att belysa och bidra till ökad förståelse för ett avgränsat 
ämnesområde, därmed kommer tolkningen av det insamlade materialet vara både från ett 
del- och ett helhetsperspektiv i ett särskilt sammanhang, vilket överensstämmer med 
grunddragen i hermeneutiken. Jag undersöker hur ett interorganisatoriskt nätverk bör vara 
uppbyggt för att stödja hela införandet av RUP, men även hur det mer specifikt skulle 
kunna stödja rollerna i RUP.  
 

2.3 Forskningsinriktning 
Enligt Holme och Solvang (1991) finns det två huvudalternativ att välja mellan då val av 
forskningsinriktning skall göras, dessa är kvantitativ och kvalitativ inriktning. För att 
kunna besvara syftet med uppsatsen kommer metoden vara av kvalitativ karaktär. Denna 
inriktning väljs då jag anser att det område som skall undersökas är av sådan natur att en 
kvantitativ studie inte skulle ge tillräckliga resultat. Med tillräckliga resultat avser jag 
resultat som på ett djupare plan ger information om bakomliggande faktorer till hur ett 
interorganisatoriskt nätverk som stödjer RUP bör vara uppbyggt. Det är svårt att mäta 
människors erfarenheter och känslor, men ett sätt är genom att ställa frågor. Wallén 
(1996) anser att utfrågningar med standardiserade intervjufrågor eller enkäter i allmänhet 
inte fungerar särskilt bra. Detta då forskaren ofta har behov av att kunna anpassa frågorna 
efter varje individ, för att sedan följa upp med fördjupningsfrågor. Därför kommer 
semistrukturerade intervjuer att genomföras.  
 
Det som är avgörande för om en kvantitativ eller kvalitativ inriktning kommer att 
bedrivas, är beroende av hur undersökningsproblemet är formulerat (Patel och Davidsson, 
1994). Skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa studier är att den senare 
kännetecknas av att undersökningen sker på bredden, vilket innebär att många under-
sökningsenheter ingår i studien. Backman (1998) menar att användning av mätningar, 
kvantifiering med hjälp av matematik och statistik, medför att vissa metoder betecknas 
som kvantitativa. Hit räknas exempelvis experiment, test, prov, enkäter och 
frågeformulär. Kvalitativa studier kännetecknas däremot av att undersökningen sker på 
djupet, vilket innebär att data som inte är meningsfullt att uttrycka i sifferform samlas in, 
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analyseras och tolkas (Holme och Solvang, 1991). Den kvalitativa metoden innefattar 
eller resulterar i verbala formuleringar, såväl skrivna som talade (Backman, 1998).  
 
Det är särskilt viktigt att en forskare som genomför en kvalitativ studie redogör för sitt 
tillvägagångssätt, eftersom tillvägagångssättet påverkar resultatet. Kvalitativa 
undersökningar görs därmed på djupet i ett visst sammanhang, vilket gör de svåra att 
upprepa. Redogörelsen av tillvägagångssättet ger läsaren en möjlighet att bedöma 
vetenskapligheten i undersökningen (Patel och Tebelius, 1987). 
  

2.4 Vetenskaplighet 
Vetenskaplighet kan beskrivas utifrån olika perspektiv, bland annat 
generaliserbarhet/tillämplighet, överensstämmelse och pålitlighet. Generaliserbarhet 
innebär att modellen med vissa villkor skall gälla under andra förhållanden än de som 
undersökts. Faktorer som påverkar generaliserbarhet är bland annat de specifika 
förutsättningar som finns i den typ av studie som genomförs samt valet av 
undersökningsobjekt. Med det senare avses att objekten är representativt eller vanligt 
förekommande (Wallén, 1996). Även Patel och Tebelius (1987) betonar att valet av 
insamlingsteknik och undersökningsobjekt har betydelse, men väljer att benämna det som 
tillämplighet. 
 
Överensstämmelse innebär samstämmighet mellan de underliggande fenomenen i termer 
av tilldelade kännetecken och den information som undersökaren försöker finna. 
Överensstämmelse kan därmed ses som likheten mellan vad undersökaren utgick ifrån, 
vad undersökaren sökte och det som slutligen erhölls. I en kvalitativ undersökning kan 
överensstämmelse uttryckas i termer av rimlighet i insamlad information och även i den 
följande bearbetningen och analysen (Patel och Tebelius, 1987).  
 
Pålitlighet handlar om hur väl forskaren kan undvika att andra faktorer hindrar 
informationsutbytet. Faktorerna kan vara av två slag, nämligen situationsfaktorer 
respektive faktorer som är inbyggda i själva tekniken. Exempel på den första sorten kan 
vara en störande miljö under intervjun, medan den andra sortens faktorer kan 
exemplifieras med en enkät som har svårtydda frågor. I en kvalitativ studie kan 
pålitligheten uttryckas av trovärdighet i insamlings- och tolkningsförfarandet (Patel och 
Tebelius, 1987). Widerberg (2002) menar därför att det är viktigt att den som genomför 
en kvalitativ undersökning är saklig och tillförlitlig genom att fortlöpande dokumentera 
och reflektera över sina val i undersökningen.  
 

2.5 Urvalskriterier och urval 
Då en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer genomförs, måste ett urval av 
respondenter göras. När en undersökning utförs måste den som genomför undersökningen 
lista kriterier för urvalet (Backman, 1998). I denna undersökning sätts följande kriterier 
upp för de organisationer som väljs ut, samtliga skall vara medlemmar i ett 
interorganisatoriskt nätverk som stödjer RUP. Jag söker vidare efter representanter från 
företag av olika karaktär med avseende på storlek, affärsidé och ägande, för att erhålla ett 
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så brett perspektiv som möjligt. Efter undersökning via såväl Internet som genom 
personliga kontakter hittades ett nätverk som uppfyller kriterierna, det var RUP 
Implementing Network Group (RING). En förfrågan om deltagande i undersökningen 
skickas därför ut till representanter för de medlemsorganisationer i RING som finns med 
på RING:s medlemslista. Förfrågan skickas via e-post, de fyra första som uppfyller 
uppställda kriterier för urvalet och anmäler sitt intresse kommer att intervjuas. 
 

2.6 Intervjumall och intervjutillfälle 
Intervjuerna sker via telefon och varje intervjutillfälle inleds med att jag presenterar mig 
och redogör för syftet med undersökningen. Därefter genomförs intervjuer med 
semistrukturerade frågor, vilket innebär att jag har teman och ett antal frågor till varje 
tema. Förutom dessa frågor ges möjlighet att ställa fördjupningsfrågor för att erhålla så 
uttömmande svar som möjligt. 
 
Intervjumallen (Bilaga 1) är utformad med inledande neutrala frågor om respondenternas 
och företagets bakgrund. Detta för att ”värma upp” respondenterna och få dem att känna 
sig avslappnade. Resterande del av intervjun följer två teman. Första temat behandlar 
generella frågor om respondenternas syn på nätverket och därefter följer ett tema som 
behandlar frågor om nätverk och rollerna i RUP. De frågor som kommer att ställas till 
samtliga respondenter är öppnare frågor som skall locka respondenterna att berätta om 
nätverket, i mallen är dessa frågor markerade med fet stil. Jag har under de öppna 
frågorna gett exempel på följdfrågor som kan vara aktuella att ställa, men det kan även 
förekomma andra följdfrågor. Avslutningsvis ges respondenterna möjlighet att 
kommentera frågorna och göra egna tillägg av sådant som respondenterna upplever som 
betydelsefull information inom ämnesområdet. 
 
Jag anser att det finns två alternativ för att registrera respondenternas svar, antingen 
genom att föra anteckningar eller genom att göra en bandinspelning. Jag tycker att 
bandinspelning är fördelaktigt eftersom det medför att respondenternas svar återges 
exakt. Respondenterna tillfrågas före intervjutillfället om de godkänner bandinspelning. 

2.7 Bearbetning och analys 
När materialet är insamlat, startar bearbetning och analys. Bearbetningen inleds med att 
de bandade intervjuerna transkriberas och sammanställs, därefter analyseras det 
insamlade materialet.  
 
Miles och Huberman (1994) menar att det insamlade materialet blir mer överblickbart 
genom kategorisering. Kategoriseringen sker genom att jag först gör en öppen kodning, 
vilket innebär att jag läser igenom materialet och markerar återkommande respektive 
avvikande uppfattningar om detta område. Dessa begrepp grupperas sedan in i mer 
abstrakta kategorier som ger en helhetsbild av hur interorganisatoriska nätverk bör vara 
uppbyggda för att stödja införandet och användningen av roller i RUP. De kategorier som 
används i uppsatsen behandlar bland annat samarbetet i RING, motiv till att delta, 
uppbyggnad av nätverk, öppenhet, tillit och förtroende. Vidare handlar kategorierna om 
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person- respektive organisationsnätverk och interorganisatoriska nätverk som stöd för 
rollerna i RUP. 
Om det insamlade materialet innehåller information som inte passar in i någon av dessa 
kategorier, kommer detta att beaktas och analyseras var för sig för att relevant 
information inte skall förbises (Miles och Huberman, 1994). Empirin kommer därefter att 
kopplas till relevant teori och det slutliga resultatet av hela undersökningen kommer att 
presenteras i det avslutande kapitlet med slutsatser. 
 

2.8 Metoddiskussion 
Det är svårt att dra allmängiltiga slutsatser från en begränsad undersökning, eftersom 
specifika förutsättningar i denna undersökning påverkar resultatet. Avsikten är att belysa, 
bidra till ökad förståelse för valt ämnesområde samt att visa mönster. Det är viktigt att 
vara medveten om att fler studier med många olika undersökningsobjekt behöver 
genomföras för att kunna göra generaliseringar. En annan faktor som påverkar 
tillämpligheten är bland annat valet av undersökningsobjekt. Jag anser dock att 
undersökningsobjekten är representativa och vanligt förekommande eftersom de 
representerar företag med olika sorters storlek och ägandeform, vilket höjer graden av 
tillämplighet något. 
 
När det gäller rimlighet är det viktigt att forskaren beskriver sin metod och de val som 
gjorts så utförligt att läsarna kan förstå tillvägagångssättet och slutsatserna. Jag beskriver 
därför min metod noggrant och motiverar de val som gjorts, vilket höjer rimligheten.  
 
Jag anser att trovärdigheten i insamlings- och tolkningsförfarandet i undersökningen har 
relativt hög trovärdighet. Detta eftersom, som jag skrev ovan, mina val och metoder 
beskrivs och motiveras noggrant. Bandspelare används vid intervjuerna, vilket medför att 
jag inte missar något som respondenterna säger i intervjuerna, dessutom låter jag 
respondenterna läsa igenom en sammanställning av intervjun för att undvika missförstånd 
och feltolkningar. Vid detta tillfälle ges respondenterna även möjlighet att komplettera 
sina uppgifter och göra tillägg, vilket jag anser höjer trovärdigheten. 
 
När intervjufrågorna formuleras, tas två aspekter i beaktande. Dels hur mycket ansvar 
som skall lämnas åt mig själv som intervjuare med avseende på frågornas utformning och 
inbördes ordning, dels vilket tolkningsutrymme intervjufrågorna skall ge respondenterna 
med tanke på deras egen uppfattning och erfarenhet. På grund av ovan angivna orsaker är 
en avvägning mellan en viss grad av standardisering och en viss grad av strukturering 
tvungen att göras. Därför används semistrukturerade frågor, vilket ger möjlighet att ställa 
följdfrågor. När frågorna formuleras undviks långa och ledande frågor samt negationer, 
för att inte påverka respondenternas svar. Frågorna är istället öppna för att locka 
respondenterna till att berätta. 
  
Intervjuerna genomförs via telefon vilket påverkar materialet. Detta eftersom 
telefonintervjuer inte innebär ett personligt möte, vilket medför att intervjuaren inte kan 
registrera respondenternas kroppsspråk och minspel. Som registreringsmetod används 
bandinspelning eftersom detta återger respondenternas svar exakt. Jag är medveten om att 



 10  

utskrifterna av de inspelade intervjuerna är tidskrävande, men väljer denna 
registreringsmetod eftersom jag anser att det ökar kvaliteten på intervjumaterialet.  
Enligt Patel och Davidson (1994) kan bandspelarens närvaro påverka respondentens svar. 
Av denna anledning tillfrågas respondenterna före intervjuerna om de godkänner 
bandinspelning vid intervjutillfället. Jag anser att denna valmöjlighet bör minska band-
spelarens påverkan på respondenternas svar.  
 
Det är svårt att återupprepa en kvalitativ studie som använder intervjuer med 
semistrukturerade frågor. Intervjumallen underlättar, men de följdfrågor som ställs 
varierar då de uppkommer av respondenternas svar på angivna frågor. Detta leder således 
till att följdfrågorna inte blir likadana till samtliga respondenter.    
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3 Rational Unified Process 
 
Detta kapitel redogör för Rational Unified Process (RUP), detta för att ge läsaren en bild 
av denna utvecklingsprocess och en förståelse för detta arbetssätt. Kapitlet inleds med 
kort historik om Rational Unified Process (RUP), sedan följer en allmän beskrivning av 
processen. Därefter följer teori om införandet av RUP och om roller i RUP. Slutligen 
presenteras problematik med RUP. 
  

3.1 Historisk tillbakablick 
Ivar Jacobson lämnade Ericssonkoncernen 1987 och startade ett eget företag, Objectory 
AB. De skapade en processprodukt som kallades ”Objectory”, vilken fokuserade på 
användningsfall och objektorienterad design. Genom en fusion mellan Objectory AB och 
Rational Software Corporation, bildade de Rational Objectory Process (ROP). 1998 
lanserades efterträdaren till ROP, nämligen Rational Unified Process (RUP). RUP är en 
utvecklingsmetod som används av många företag. RUP är vidare ett ramverk som 
innehåller koncept för hur utvecklingsprojekt kan bedrivas i olika former av 
organisationer (Krutchen, 2001). 
 

3.2 Allmän beskrivning av Rational Unified Process 
RUP bygger på iterativ och inkrementell systemutveckling, vilket innebär att systemet 
utvecklas stegvis i ett antal iterationer (Rup-online, 2002). Det iterativa arbetssättet 
innebär att risker kan upptäckas tidigare och resulterar i en robust arkitektur eftersom 
utvecklarna får möjlighet att rätta till fel i varje iteration istället för i en massiv testfas i 
slutskedet. Vissa projektledare kan uppleva det iterativa arbetssättet som något ändlöst 
och vill därför inte använda det. I RUP är dock den iterativa användningen kontrollerad 
genom att iterationerna är numrerade, har en varaktighet samt en målsättning (Krutchen, 
2001).  
 
Arbetet enligt RUP är uppdelat i fyra olika faser. Ett projekt som arbetar enligt RUP 
kommer därför att genomgå dessa faser. Faserna är förberedelse-, utrednings-, 
konstruktions- och överlämningsfasen. En fas är en tidsperiod mellan två uppsatta 
milstolpar (figur 3.1), där formulerade och definierade mål är uppsatta respektive 
uppnådda (Krutchen, 2001).  
 
De två första faserna, förberedelse och utredning, kan sammanfattas som den skapande 
delen. Här fastställs arkitekturen, det vill säga funktionalitet och design, samt alla krav 
samlas in och formuleras (Strand, 2001).  Förberedelsefasen fokuserar på målen 
respektive de övergripande kraven och i denna fas beskrivs de användningsfall som skall 
användas. Användningsfallen fångar upp funktionaliteten och skall sedan driva designen, 
implementationen och testningen av mjukvaran. I utredningsfasen läggs fokus på krav 
och här analyseras problem, vilket leder till att högriskfaktorer kan elimineras (Krutchen, 
2001). 
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De två avslutande faserna, konstruktion och överlämning, kan summeras som den 
byggande delen. Här sker huvuddelen av själva programmeringen och testningen, samt 
avlämning till slutanvändare (Strand, 2001). Konstruktionsfasen fokuserar på design och 
implementation, det vill säga här skall funktionaliteten på komponenter och applikationer 
vara såväl utvecklade och integrerade som testade med produkten. Designaktiviteterna är 
fokuserade på arkitektur, antingen system- eller mjukvaruarkitektur. Överlämningsfasen 
koncentrerar sig på kvalitetssäkring av produkten. Under denna fas införs produkten hos 
slutanvändarna, vilket ofta kräver många iterationer av vidareutveckling innan kunden 
blir nöjd (Krutchen, 2001). 
 
 

             Milstolpar 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 3.1 Faserna och milstolparnas placering. (Rup-online, 2002, egen bearbetning) 
 
 
Grundtanken med uppdelningen i faser är att de skall hjälpa till att upprätthålla en hög 
kvalitet i projektet, då de skall underlätta kravhantering och göra det enklare att hantera 
risker tidigt i ett projekts livscykel. Faserna bryts sedan ner i mindre livscykler. Efter 
varje livscykel sker en evaluering och förnyelse av krav. Varje iteration är därmed en hel 
utvecklingsprocess som avslutas med att en delprodukt introduceras. I de olika 
iterationerna skapas och granskas även artefakterna. Med artefakt avses en mängd 
information som produceras, modifieras eller används av processen (Krutchen, 2001). 
Artefakter skapas och används av utvecklingsprojektet för att nå den färdiga produkten. 
Artefakter kan exempelvis vara modeller, specifikationer, källkod eller körbara 
prototyper. Dessa artefakter och dess status blir milstolpar för vad utvecklaren måste ha 
åstadkommit i fasen innan utvecklaren går vidare till nästa fas. Milstolparna blir delmål 
som hjälper utvecklaren att bedöma om projektet är tillräckligt moget för att utvecklaren 
skall gå vidare med det till nästa fas i utvecklingen (Strand, 2001).  
 
RUP kan ses som ett omfattande ramverk som ingen använder allt av. Däremot bidrar 
RUP med en gemensam terminologi och ett arbetssätt. Detta medför att RUP ger de 
formella strukturerna och att dessa är klargjorda för projektdeltagarna. Från detta ramverk 
måste processansvariga och projektansvariga välja ut och sätta ihop en process som 
passar i sitt sammanhang. Detta leder till att användningen av RUP skiljer sig mellan 
olika organisationer. I vissa fall används inte RUP likadant i två olika projekt inom 
samma organisation (Strand, 2001). 
 
RUP är en standardprodukt som måste anpassas för att stödja den verksamhet och det 
projekt som skall följa den. Strand (2001) menar att alla bör vara medvetna om att den 
första versionen av den anpassade utvecklingsmetoden inte är helt perfekt från början. 

Förberedelsefas 

Tid

Utredningsfas Konstruktionsfas Överlämningsfas 
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Den första versionen behöver utvärderas och uppdateras iterativt för att ständigt 
förbättras. Det viktigaste är inte själva utvecklingsmetoden, utan människorna som skall 
följa den. Ofta underskattas svårigheterna att få med sig projektmedlemmar och 
kravställare i den nya utvecklingsmetoden, en fördel är dock den gemensamma 
terminologin som underlättar kommunikationen inom och runt projektet (Strand, 2001). 
 
RUP kan anpassas på två olika nivåer, dels för att användas på verksamhetsnivå och dels 
för att användas på projektnivå. På verksamhetsnivå är utvecklingsmetoden mer generellt 
konfigurerad med fokus på återanvändning. Det är vanligt att flera anpassade varianter tas 
fram av utvecklingsmetoden för att stödja olikheter, exempelvis produkttyper, som finns 
inom en och samma verksamhet. Den projektspecifika processen återanvänder stora 
mängder ur processen på verksamhetsnivå. Första gången som RUP introduceras i en 
verksamhet görs detta enklast i projektform. Därefter utvärderas resultatet av projektet 
och de flesta riktlinjerna samt artefakterna kan enkelt göras om på ett generellt sätt för att 
på så vis bilda processen på verksamhetsnivå (Strand, 2001).  
 
Krutchen (2001) menar att införandet av en utvecklingsprocess är komplicerat och måste 
detaljstyras. Krutchen rekommenderar därför att införandet av processen behandlas som 
ett projekt med uppsatta milstolpar och tilldelade resurser. Den grupp som arbetar med 
införandet av processen bör jobba uteslutande med denna uppgift. De bör fungera som 
mentorer i det utvecklingsprojekt som skall använda processen och verktygen. Krutchen 
menar vidare att det är införandegruppens ansvar att underhålla den nya processen och att 
göra de förbättringar som användarna föreslår. För att se till att processen blir accepterad 
i organisationen, måste denna grupp också klargöra för resten av verksamheten vilken 
effekt den nya processen har på produktivitet och produktkvalitet.   
 
Det finns flera olika anledningar till att en organisation väljer att införa RUP. I vissa fall 
väljer organisationer att endast införa delar av RUP för att komplettera en redan befintlig 
process. I andra fall kan orsaken till införandet vara avsaknaden av befintlig process och 
ett behov av att inom en kort tidsperiod få fram en heltäckande utvecklingsprocess. 
Oavsett vilken anledning som har lett fram till införandet, är det i princip ett likartat 
arbete som måste utföras för att få fram en ändamålsenlig version av processen. Nuläget 
skall analyseras innan en anpassad version av standardprodukten RUP utarbetas, för att 
sedan introduceras i det tänkta projektet (Strand, 2001). 
 
RUP handlar till viss del om att utveckla och bevara modeller av systemet under 
utvecklingen. Modellerna kan öka förståelsen av problem och även deras lösning. Det 
kan vara svårt att greppa ett komplext system i sin helhet och modeller visualiserar 
respektive specificerar systemets delar. Det finns ett grafiskt notationsspråk, Unified 
Modeling Language (UML), som används för att konstruera och dokumentera 
artefakterna i ett mjukvarusystem. RUP visar hur UML skall användas, vilka modeller 
som behövs, varför modellerna behövs och hur de tillverkas. RUP beskriver vem som gör 
vad, hur och när. Rollerna, som beskrivs mer ingående i nästa avsnitt, talar om vem som 
gör vad. Aktiviteterna beskriver hur arbetet sker, artefakterna vad arbetet går ut på och 
disciplinerna beskriver när en arbetsuppgift skall utföras (Krutchen, 2001).  
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RUP innehåller nio discipliner som representerar en uppdelning av aktiviteter och 
arbetsroller i logiska grupper. Disciplinerna kallades tidigare för arbetsflöden. Det finns 
sex stycken huvuddiscipliner, dessa är affärsmodellering, krav, analys och design, 
implementation, test och ”deployment”. Resterande tre discipliner är av stödjande 
karaktär, dessa är ”configuration och change management” (CM), projektledning och 
miljö. I figur 3.2 illustreras såväl faserna som disciplinerna. Disciplinerna för krav, 
analys, design, implementation och test i varje iteration, gör att systemet tidigt och 
stegvis verifieras. Detta leder till att risker hanteras tidigt i projektet (Rup-online, 2002). 
 
 

 
 
Figur 3.2 Discipliner och faser (Rup-online, 2002, egen bearbetning). 
 

3.3 Roller i Rational Unified Process 
Roller är ett centralt begrepp inom RUP. Det är naturligt att tänka på en roll som en 
individ eller ett lag, men inom RUP har termen en annan betydelse. I RUP definierar 
rollen hur en individ skall utföra sitt arbete och är därmed inte en benämning på de 
enskilda individerna som arbetar i ett projekt (Krutchen, 2001).  
 
En roll kan ses som en hatt som individerna i projektet kan bära under arbetets gång. En 
person kan utföra en eller flera roller, alltså bära olika hattar, och vara ägare till flertalet 
artefakter (Krutchen, 2001).  
 
En roll definierar vidare beteende och ansvar för en individ eller en grupp individer som 
arbetar tillsammans i ett lag. Beteende är uttryckt i termer av aktiviteter som en roll utför. 
Varje roll är associerad till en grupp sammanhängande aktiviteter, i den meningen att 
aktiviteten är bäst utförd av en person. Ansvarsområdet för varje enskild roll uttrycks 
vanligen i relation till den aktivitet som rollen utför (Krutchen, 2001). 

Discipliner 
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Det är projektledaren som bestämmer vilken individ som skall inneha en viss roll vid en 
viss tidpunkt. Detta innebär att en individ kan inneha flera olika typer av roller samt 
motsatt att en roll kan motsvaras av flera individer (Strand, 2001). 
 
RUP har definierat fler än 30 roller med olika beteende och ansvar (Krutchen, 2001). 
Rollerna är uppdelade i olika kategorier: Analytiker, designer, utvecklare, testare, ledning 
och övriga roller (Rup-online, 2002). RUP bygger en del av sitt införande på roller, vilket 
medför att det blir tydligare för den som innehar en viss roll vad som skall göras och att 
detta kan leda till minskad osäkerhet hos projektmedlemmen. Användningen av roller i 
RUP medför att kvaliteten på arbetet ökar och att ansvar fördelas ut på fler individer. Det 
finns även svårigheter med användningen av roller. Ett exempel på detta är bristen på 
erfarenhet av rollerna, vilket gör det svårt för individen att förstå rollens ansvar och 
beteende (Saxin och Söderholm, 2002). 
 
Alla projekt behöver inte nödvändigtvis inneha alla roller. Aktiviteter och roller går hand 
i hand med artefakterna, vilket innebär att om artefakter väljs bort kan en aktivitet helt 
eller delvis strykas och då kan det även bli aktuellt att ta bort eller omdefiniera en eller 
flera roller.  Det gäller att bedöma vilka roller som behövs i ett aktuellt projekt. Om det är 
nödvändigt finns det inget som hindrar de som använder RUP från att hitta på nya roller, 
det vill säga om de roller som finns inte passar. Det finns ingen specifik roll inom RUP 
som ansvarar för övergripande kvalitetsfrågor, eftersom tanken är att samtliga 
projektdeltagare har ett ansvar för slutproduktens och processens kvalitet (Strand, 2001).  
 

3.4 Problematik med Rational Unified Process 
Strand (2001) skriver att det är relativt enkelt för kritiker att avfärda RUP genom att säga 
att processen är alltför omfattande, formell och att det tar för mycket tid i anspråk att ta 
fram och granska alla artefakter. Strand påpekar att RUP är en genomarbetad och välkänd 
produkt, men att den inte ensam räddar några projekt. Processen är tidskrävande att 
införa, det tar i allmänhet två år att lyckas fullt ut med att införa en utvecklingsprocess 
innan den är helt fungerande. 
  
Införandet av RUP kräver kunskap och engagemang, framförallt är det viktigt att spon-
sorerna inser värdet av att införa en relativt formell process. Med sponsorer avses de som 
finansierar och initierar ett projekt samt tillsätter nödvändiga resurser, vanligtvis 
ledningen för organisationen. Svårigheter med införandet av RUP kan bero på att 
sponsorer eller projektmedlemmar inte är övertygade, att organisationen utanför projektet 
tvivlar, att det finns en övertro på processen samt att det blivit för mycket process på för 
kort tid (Strand, 2001). 
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4  Interorganisatoriskt samarbete och nätverk 
 
Detta kapitel inleds med teori om interorganisatoriskt samarbete samt rollernas betydelse 
i detta sammanhang. Sedan följer ett avsnitt om nätverk och därefter knyts kapitlet ihop 
med ett avsnitt som integrerar de två föregående avsnitten, nämligen interorganisatoriska 
nätverk. Slutligen presenteras ett avsnitt med problematik inom interorganisatoriska 
nätverk. 
 

4.1 Interorganisatoriskt samarbete 
Interorganisatoriskt samarbete ökar i omfattning, vilket beror på att kraven på 
anpassnings- och utvecklingsformer har tilltagit och därför växer även behovet av mer 
dynamiska organisationsformer (Bakka et al, 1999). Den traditionella företagsformen 
som har tydliga gränser mot omvärlden blir allt ovanligare (Fredholm, 1999). Detta 
medför att värdet av att kunna samarbeta och dra nytta av varandras erfarenheter 
respektive resurser ökar (Philips och Gustafsson, 1994).  
 
Samarbete med flera olika parter är en ökande trend (Christiansson, 1998). Webster 
(1995) menar att affärsprocesser förändras och att mycket arbete numera korsar de 
organisatoriska gränserna, det vill säga företagen samarbetar interorganisatoriskt. 
Christiansson (1998) menar att interorganisatoriskt samarbete kan bedrivas mellan olika:  
 

1. Avdelningar med eget resultatansvar inom ett företag. 
2. Företag som ingår i en koncern. 
3. Företag med en viss roll i en relation. 

 
Interorganisatoriskt samarbete innebär att relationer upprättas mellan organisationerna. 
De interorganisatoriska relationerna koordinerar därmed aktiviteter mellan organisationer 
som samarbetar med varandra i gemensamma frågor (Williams, 1997). Falk och Olve 
(1996) menar att en annan benämning på interorganisatoriska relationer är partnerskap. 
Falk och Olve anser vidare att det för alla partnerskap gäller att ömsesidiga vinster måste 
erhållas. Däremot är det inget krav att de inblandade parterna skall uppnå lika stora 
vinster genom relationen. Även Christiansson (1998) menar att aktiviteter och resurser 
koordineras och samutnyttjas genom samarbete till vinna-vinna situationer. 
 
Samarbetet mellan parter/organisationer består av ett målinriktat arbete som bör 
samordnas för att uppfylla syftet med samverkan (Christiansson, 1998). Hart och 
Saunders (1997) menar dock att det är viktigt att vara medveten om att 
interorganisatoriskt samarbete även kan medföra ökad sårbarhet och att det av denna 
andledning är viktigt för organisationer att skapa förtroendefulla relationer med sina 
samarbetspartners. 
 

4.1.1 Roller inom interorganisatoriskt samarbete 
Inom interorganisatoriskt samarbete är roller av central betydelse. Enligt Ortman (1999) 
beror detta på att det är individernas möjligheter att kommunicera som styr effektiviteten 
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i samverkan och att god kommunikation kräver att en person vet vem som gör vad och 
vem som har befogenhet att fatta de beslut som personen behöver. En effektiv 
organisation skapas inte genom att ge varje individ en befattningsbeskrivning, det måste 
också finnas en bra samverkansform mellan rollerna. Effektiv samverkan skapas genom 
att individerna är motiverade och engagerade i sin strävan att gemensamt nå samma mål. 
Det är även viktigt att individer som skall samverka, har en lärande attityd och ger 
varandra feedback som stärker och förbättrar samverkan. 
 
För att organisationer skall kunna samarbeta med varandra effektivt bör kommunikations-
mönster klargöras och utvecklas, detta innebär bland annat att fastställa de roller och det 
ansvar som behövs för att samarbetet skall fungera. Det bör därför klargöras vilka 
personer som förväntas skicka vilken information (Christiansson, 1998). Enligt Braf 
(2000) är det väsentligt att en organisations aktörer lär sig i sina respektive 
organisatoriska roller och inte enbart som enskilda individer.  
 

4.2 Nätverk 
Begreppet nätverk används i flera olika sammanhang, exempelvis sociala nätverk, 
datoriserade nätverk och affärsdrivande nätverk. Gemensamt är dock att själva ordet 
nätverk innebär att ett antal faktorer står i förbindelse till varandra, vilket medför att ordet 
kan avspegla många olika förhållanden. Elementen i ett socialt nätverk behöver inte 
enbart vara personer, det kan även vara organisationer. Även organisationer representeras 
av personer, dock är det skillnad mellan så kallade personnätverk och 
organisationsnätverk. Då en organisation ingår i ett nätverk kan den antingen 
representeras av samma eller flera olika personer. Personnätverk består däremot av vissa 
bestämda personer som träffas. Gemensamt för organisationsnätverk är att de är 
problemdrivna, vilket innebär att ett gemensamt problem har varit grunden för att närma 
sig varandra (Gustavsen och Hofmaier, 1997). I denna uppsats används begreppet nätverk 
med betydelsen ett socialt nätverk mellan organisationer som samverkar i ett avgränsat 
sammanhang. 
 
Nätverk innebär därmed att flera verksamheter är relaterade till varandra genom 
aktiviteter som förenar dem med varandra. Genom aktiviteterna och rollstrukturer 
kommer därmed också ett antal aktörer att beröras och därmed tillhöra nätverket 
(Hultgren, 2000). Datautbytet mellan organisationer ökar i samband med att 
organisationer och människor är organiserade i nätverk (Andersson, Christiansson och 
Goldkuhl, 1998). Många företag arbetar i ett nätverk för att verksamheten skall bli 
konkurrenskraftig och kostnadseffektiv. I ett nätverk utförs olika typer av samarbete och 
interaktion, vilket innebär att kunskap kan skapas och förmedlas genom detta forum 
(Gustavsen och Hofmaier, 1997). 
 

4.2.1 Egenskaper hos ett nätverk 
Olika nätverk har olika egenskaper. Håkansson och Snehota genom Hultgren (2000) 
redogör för olika kriterier som ett nätverk kan ha. Dessa kriterier är kunskapsmässiga 
bindningar, sociala relationer, administrativa rutiner och system, juridiska bindningar 
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samt tekniska bindningar. Jag gör bedömningen att egenskapen tekniska bindningar 
passar vid beskrivning av datoriserade nätverk och därmed kommer inte denna egenskap 
att beskrivas mer i denna uppsats. De övriga kriterierna enligt Håkansson och Snehota 
(Hultgren 2000) beskrivs nedan: 
 

• Kunskapsmässiga bindningar 
Alla aktörer representerar en kombination av personella resurser som möjliggör vissa 
aktiviteter och omöjliggör andra. Ofta betraktas de kunskapsmässiga resurserna som ett 
företags ”viktigaste tillgångar”, men det är sällan som dessa finns tydligt dokumenterade i 
text. Detta innebär ofta svårigheter i nätverkssammanhang, när flera aktörers kunskaper 
skall samverka i affärsprocessen. Detta innebär att den fullständiga och kompletta 
kunskapen inom en process inte finns representerad hos en aktör, utan kunskapsmässig 
samverkan krävs. 
 

• Sociala relationer 
Inom ett nätverk måste olika affärsrelationer hanteras av ett flertal aktörer som har sociala 
roller och förutsättningar. De sociala relationer som skapas mellan nätverkets aktörer, är 
viktiga för ömsesidig trygghet och förlitan. De sociala banden är bundna till 
sammanhanget, vilket innebär att det i vissa samband fungerar på ett sätt medan det i 
annan kontext fungerar på ett annat sätt. Varje individs sociala kontaktnät grundas och 
utvecklas utifrån personliga egenskaper. 
 

• Administrativa rutiner och system 
En stor del av det som sker inom ett nätverk är av administrativ karaktär. De 
administrativa rutinerna består av normer som ofta handlar om informationshantering för 
att hålla ihop nätverket och koordinera beteenden inom olika delar. Det är därmed 
nätverkets normer som sätter upp strukturer för hur samarbetet skall bedrivas. 
 

• Juridiska bindningar 
Samarbetet i ett nätverk kan påverkas av juridiska bindningar. Detta kan exempelvis avse 
olika typer av ägandeförhållanden och vissa former av överenskommelser som styr 
förutsättningarna för hur olika aktörer får och kan agera. Det kan rent praktiskt innebära 
att det råder sekretess runt hela eller delar av informationen som delas i nätverket.  
 

4.2.2 Teoretisk grund för nätverksperspektivet 
Nätverksperspektivets teoretiska grund följer en styrform. Hultgren (2000) redogör för en 
indelning i tre olika styrformer, nämligen marknad, hierarki respektive klan.  
 
En interorganisatorisk relation är en organisationsform som har grunddrag från såväl 
marknad som hierarki (Powell, 1990 genom Williams, 1997). Marknad är en styrform 
som kännetecknas av transaktioner mellan separata organisationer, medan hierarki 
innebär en auktoritetsrelation inom enhetliga organisatoriska strukturer. 
Nätverksperspektivet följer däremot den tredje styrformen, klanen. Fokus är på 
långsiktighet och relationerna i nätverket har betydelse i sig. Klanen kännetecknas av en 
samarbetsrelation mellan olika parter och det är viktigt att parterna har förtroende för 
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varandra. De sociala banden mellan parterna i klanen är kontextberoende, vilket innebär 
att relationerna är bundna till sammanhanget (Hultgren, 2000).  
 

4.2.3 Uppbyggnad av nätverk 
Johannisson och Lindmark (1996) presenterar en modell som beskriver uppbyggnaden av 
ett nätverk. Modellen består av fyra olika faser (Figur 4.1), varav den första fasen 
benämns inkubationsfasen. I denna fas är det viktigt att medlemmarna i nätverket sätter 
upp mål för samarbetet, målsättningen för denna fas är att samtliga medlemmar skall vara 
överens om målet. Den andra fasen kallas avstamp och här skapas strukturen för arbetet i 
nätverket, vilket innebär att samarbetsformer och regler för detsamma klargörs. I den 
tredje fasen, tillväxtfasen, börjar samarbetet mellan deltagarna i nätverket. Slutligen 
kommer mognadsfasen där arbetet respektive relationerna i nätverket fortgår och 
deltagarna utbyter erfarenheter med varandra. Om inte utbytet mellan deltagarna ger 
önskad effekt, kan dessa medlemmar bli passiva och slutligen lämna nätverket. Det är här 
det avgörs om kurvan fortsätter uppåt eller börja peka nedåt. 
 
 
 
 
 

Fas 1         Fas 2    Fas 3             Fas 4 
 
 
 
 
Figur 4.1 Faser vid uppbyggnad av nätverk (Johannisson och Lindmark, 1996, egen bearbetning). 
 
Grunden till ett nätverk ligger i att skapa en strategi genom en kollektiv process där ett 
antal aktörer medverkar.  Roller som klargör ansvar, organ som möjliggör samarbete och 
forum vars medlemmar kan mötas har betydelse för utvecklingen av nätverket. Det är 
viktigt att ordna många diskussionsorienterade sammankomster, särskilt i de tidiga 
faserna av nätverksutvecklingen, då det gäller att få ihop ett antal personer för att 
diskutera möjligheterna av ett samarbete (Gustavsen och Hofmaier, 1997). Johanson och 
Mascanzoni (1996) menar att det är viktigt att ha tydliga mål respektive att klargöra 
vilken ekonomisk och social nytta som nätverket skall uppfylla. 
 
Kommunikation utgör det viktigaste verktyget då en grupp skall samarbeta i ett nätverk. 
Att inte ”tala samma språk” kan leda till konflikter och därför är det viktigt att utveckla 
ett gemensamt språk. Det sistnämnda sker enklast genom att centrala begrepp definieras 
för att alla skall tolka begreppet med samma innebörd. Alla medlemmar i nätverket har 
inte lika stora kunskaper, men de ingår eftersom de vill dela med sig av sina erfarenheter 
och lära från andra (Gustavsen och Hofmaier, 1997). 
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4.2.4 Relationen 
Ett nätverk består av sammankopplade relationer, därför är begreppet relation centralt 
inom nätverkskonceptet. Den enskilda relationen utgör grunden för nätverksperspektivet. 
Relationen bör betraktas som att den är skapad och utvecklad i ett nätverk av relationer 
som är beroende av varandra (Hultgren, 2000). Utgångspunkten för utveckling av 
relationer mellan organisationer, är att organisationerna har gemensamma intressen och är 
ömsesidigt beroende av varandra (Williams, 1997). 
 
Social gemenskap skapar en ”vi-känsla” som ökar engagemanget. Det är viktigt att alla 
inblandade känner sig betydelsefulla och delaktiga i nätverket.  Människor absorberar 
dessutom mer kunskap då den kommer från en person som de känner och respekterar 
(Stuhlman Management Consultants, 2002). 
 

4.2.5 Roller i ett nätverk 
Roller är ett centralt begrepp i nätverk eftersom ett nätverk kan liknas vid ett projekt, 
även om nätverket ofta är mer långsiktigt än ett enskilt projekt. Det ligger i ett projekts 
natur att ha tydliga mål att arbeta mot samt att organisera projektets resurser i arbetslag 
med tydliga roller (Ortman, 1999). 
 
Förutom informella uppgiftsroller utvecklar alla grupper således även personliga roller. 
Var och en som kommer in i ett nätverk hoppas finna en roll som han eller hon trivs med 
och som tillfredsställer dennes behov. Rollsystemet i ett nätverk är av central betydelse. 
En riktig uppsättning av uppgiftsroller bidrar till att få uppgiften utförd och att de resurser 
som medlemmarna har utnyttjas optimalt (Bolman och Deal, 1997). 
 
Ledare tilldelas den grundläggande funktionen att klargöra mål och utveckla en struktur 
som är tydliga för alla och som passar för uppgiften. Utan en fungerande struktur blir 
människor osäkra på vad som förväntas av dem. I en effektiv organisation är individerna 
på det klara med vilket ansvar de har och vad de skall bidra med för att lösa en uppgift. 
Om organisationen har rätt struktur, som individerna förstår, brukar organisationen nå sitt 
mål och individerna kan se sin roll i helheten (Bolman och Deal, 1997). 
 
Ett nätverk kan vara såväl hårt som löst strukturerat. I ett hårt strukturerat nätverk är 
rollfördelningen mellan aktörerna tydlig och aktiviteterna är hårt kopplade till varandra, 
medan det i ett löst strukturerat nätverk är tvärtom (Hultgren, 2000).  
 

4.3 Interorganisatoriska nätverk 
Gustavsen och Hofmaier (1997) menar att interorganisatoriska nätverk, även kallade 
lärforum, innebär att olika organisationer diskuterar och utbyter erfarenheter med 
varandra enligt principen ”man behöver inte göra alla erfarenheter själv”. Gustavsen och 
Hofmaier menar vidare att det är fördelaktigt att lära av flera och mer vardagsnära 
organisationer, istället för från några få stjärnexempel och att det är tanken bakom 
bildandet av interorganisatoriska nätverk. 
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Gustafsson (1988) menar att det är avgörande för samarbetet att deltagarna i ett 
interorganisatoriskt nätverk har stor tillit till varandra. Gustafsson menar vidare att en 
begränsning av samarbetsområdet, åtminstone till en början, kan leda till att ett förtroende 
skapas och allt eftersom kan informationsutbytet mellan deltagarna stegras. Enligt 
Gustavsen och Hofmaier (1997) är det viktigt att deltagarna i nätverket har ett uttalat 
behov som kan tillgodoses genom samarbetet. Deltagarna måste även känna sig delaktiga 
och få ut något av samarbetet. 
 
Ett interorganisatoriskt nätverk kan vara antingen öppet eller stängt för de som önskar 
delta i nätverket. Detta innebär att i öppna nätverk får alla som önskar delta och i stängda 
nätverk gäller motsatt förhållande. Vissa nätverk ställer alltså krav på att deras 
medlemmar skall ha viss utbildning eller erfarenhet (Stuhlman Management Consultants, 
2002).  
 

4.4 Problematik inom interorganisatoriska nätverk 
Det finns flera orsaker till att samarbeten i interorganisatoriska nätverk ibland misslyckas. 
Ett problem inom interorganisatoriska nätverk kan vara brist på förtroende mellan 
deltagarna, eftersom förtroende och tillit är avgörande för öppenheten och utbytet av 
erfarenheter (Gustavsen och Hofmaier, 1997).  
 
Ett annat problem med interorganisatoriska nätverk kan vara att deltagarna inte lyckas 
skapa en bra samarbetsanda respektive ”vi-känsla” i det interorganisatoriska nätverket 
samt att representanterna inte tydligt ser nyttan med samarbetet och därmed blir 
oengagerade (Gustafsson, 1988).  
  
Att etablera interorganisatoriskt samarbete är väldigt tidskrävande, särskilt initialt. Det är 
viktigt att avsätta denna tid eftersom det är då som hela samarbetet grundläggs och om 
detta inte görs ordentligt riskerar samarbetet i nätverket att fallera. Det är viktigt att vara 
medveten om att samarbetet i nätverken är en satsning på längre sikt, detta för att undvika 
att medlemmar har en övertro på samverkanseffekter som på kort sikt är svåra att se 
(Gustafsson, 1988).  
 
Hart och Saunders (1997) menar dock att det är viktigt att vara medveten om att 
interorganisatoriskt samarbete även kan medföra ökad sårbarhet. Detta eftersom nätverket 
är beroende av öppenhet och därmed att deltagarna ger upp en viss egenkontroll, vilket är 
ett måste för att dela med sig av sina erfarenheter. 
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5 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras ett praktiskt exempel på hur ett interorganisatoriskt nätverk kan 
stödja införandet av arbetet med RUP. Kapitlet inleds med en presentation av RING, 
undersökningsgruppen och de företag som dessa representerar. Därefter redovisas en 
sammanställning av resultatet från den empiriska studien. 
 

5.1 Presentation av RING  
1999 tog RFV Data initiativ till att starta ett interorganisatoriskt nätverk som stöd för 
införande av RUP. De tog kontakt med andra företag och frågade om de var intresserade 
att delta i nätverket. Tillsammans bildade de RUP Implementing Network Group (RING), 
vars syfte är att driva ett leverantörsoberoende forum som underlättar de deltagande 
organisationernas införande och användning av Rationals process, metod, verktyg och 
dess stöd till utvecklingsprocessen.  
 
Antal medlemmar i RING, även kallade noder, har maximerats till tolv stycken. RING´s 
medlemmar presenteras via en medlemslista där en kontaktperson per nod och övriga 
intressenter framgår. Denna medlemslista förvaltas av den nod som ansvarar för nästa 
RING-möte. 
 
Rent praktiskt fungerar RING på följande sätt: Två gånger per år hålls så kallade RING-
möten, dessa arrangeras solidariskt av medlemmarna i nätverket genom att de turas om 
att vara mötesansvarig och därmed arrangör. Varje deltagande organisation har rätt att 
skicka minst en person till RING-mötet som pågår i två dagar, men det är den nod som är 
mötesansvarig som avgör hur många som maximalt kan komma med till det aktuella 
mötet. Utöver de två gemensamma träffarna per år är tanken att RING dessutom ska 
arrangera tematräffar för att kunna avsätta mer tid till särskilt intressanta frågeställningar, 
hittills har dock inte detta realiserats i någon större utsträckning 
 
Medlemmar i RING får inte vara konsultbolag inom systemutvecklingsområdet, eftersom 
RING arbetar med respektive nods ”egen” implementation av RUP. Konsulter kan dock 
delta om denne representerar en nod. Information som förmedlas genom RING får inte 
användas i säljsyfte. All information som förmedlas i RING är konfidentiell. 
 
Intresset för att delta i nätverket är stort och det står flera organisationer på kö för att få 
vara med. RING erbjuder därför andra att ta del av deras koncept för att kunna starta upp 
egna nätverk.  
 
I denna uppsats används begreppen medlem och medlemsorganisation synonymt och 
avser en organisation som deltar i nätverket. Begreppet representant avser den person 
som representerar en medlemsorganisation i nätverket. 
 



 23  

5.2 Presentation av undersökningsgrupp och de företag dessa 
representerar 

Samtliga respondenter i undersökningsgruppen representerar företag som är verksamma i 
IT-branschen. Företag1 är en IT-avdelning till en statlig myndighet och ansvarar för 
utveckling, förvaltning och produktion av IT-stöd till myndighetens verksamhet. Företag1 
har cirka 650 anställda. Företag2 tillhör en större koncern och deras kunder är övriga 
bolag inom koncernen. Företag2 har ungefär 4300 anställda runt om i världen, och 
ansvarar för utveckling, förvaltning och drift av applikationer. Företag3 är en avdelning 
för IT-tjänster vid ett statligt verks huvudkontor.  Avdelningen består av ungefär 100 
medarbetare och har bland annat som uppgift att sköta driften av datorer och 
kommunikationsnätverk, förvalta den gemensamma IT-infrastrukturen på uppdrag av IT-
funktionen samt att tillhandahålla resurser för utvecklings- och förvaltningsuppdrag.  
 
Undersökningsgruppen består av sammanlagt fyra respondenter som representerar tre av 
de totalt tolv medlemsorganisationer som ingår i RING. Av de fyra intervjuade var 
hälften kvinnor. De fyra respondenterna har olika titlar, men deras arbetsuppgifter liknar 
varandra. Titlarna kan bland annat vara IT-strateg, metodspecialist, processimplementatör 
och projektledare. Respondenternas arbetsuppgifter kan liknas med processingenjörens 
uppgifter. Samtliga respondenter arbetar med eller ansvarar för införandet av RUP i de 
företag som de representerar. Tre av respondenterna har varit med och startat RING 1999 
och den fjärde respondenten har varit med sedan år 2000. 
 

5.3 Sammanställning av intervjuer 
De bandade intervjuerna transkriberades och sammanställdes därefter i olika kategorier. 
Kategorierna handlar bland annat om samarbetet i RING, motiv till att delta, uppbyggnad 
av nätverk samt öppenhet, tillit och förtroende. Vidare handlar kategorierna om person- 
respektive organisationsnätverk och interorganisatoriska nätverk som stöd för rollerna i 
RUP. Kategorierna presenteras nedan:  
 

5.3.1 Samarbetet i RING 
En respondent beskriver samarbetet i RING som ett nätverk utan några hårdare 
kopplingar än träffarna två gånger per år för utbyte av erfarenheter kring olika teman. 
Respondenten menar vidare att om medlemmarna vill ta kontakt med några av de andra 
företagen mellan träffarna för att diskutera en specifik fråga är det fritt fram. När det 
gäller samarbetet i RING har samtliga respondenter även utnyttjat nätverket mellan 
träffarna. Respondenterna har bland annat skickat och erhållit frågor via e-post. Samtliga 
upplever att det finns en tydlig vilja att hjälpa varandra i RING och att de gärna förmedlar 
kontakter om de inte själva kan hjälpa till i den aktuella frågan. En annan respondent 
berättar att han har kontaktat andra medlemmar och även gjort studiebesök hos andra 
medlemsorganisationer i vissa frågor. Respondenten menar därför att RING gett honom 
ett värdefullt kontaktnät. 
 
Medan en respondent tror att fler träffar även skulle leda till fler kontakter mellan 
träffarna, tycker en annan respondent att det är lagom med två träffar per år eftersom 
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representanterna genom RING själva kan ta kontakt med varandra om specifika frågor. 
Den senare respondenten påpekar dock att nätverket borde kunna utnyttjas mer än det 
gjorts mellan träffarna och tror att det är avsaknaden av tid som är orsaken till detta: 
 
 ”Jag tror att man säkert skulle kunna utnyttja det mer, vi har gjort det några gånger 
men inte alls i den utsträckning som man kanske skulle ha kunnat göra. Men anledningen 
tror jag ofta är tidsfaktorn, det är så pressade situationer så man har inte riktigt tid att 
inhämta mer information och kunskap även om man skulle tjäna på det i längden så i det 
korta perspektivet är man för stressad för att göra det.”  
 
En annan respondent håller med om att det rent generellt är svårt att prioritera samarbetet 
i nätverket på kort sikt, eftersom det finns annat som är mer akut. Respondenten anser att 
det är synd då det på lång sikt är värdefullt att träffas oftare och att utnyttja nätverket mer 
mellan träffarna. 
 

5.3.2 Motiv till att delta samt för- respektive nackdelar med RING 
En respondent betonar vikten av att nätverket måste vara en så kallad vinna-vinna 
situation. Detta eftersom RING bygger på frivilligt deltagande och inte ekonomiska 
transaktioner, vilket innebär att det är viktigt att medlemmarna känner att det är värt tiden 
som de lägger på sitt deltagande i RING. Respondenten menar vidare att samtliga 
medlemmar måste vinna något på samarbetet, annars riskerar de att lämna nätverket. 
Även en annan respondent anser att det är viktigt att medlemmarna upplever det som 
givande att komma på träffarna, annars kommer intresset att svalna.  
 
Samtliga respondenter anser att en stor fördel med RING är att de är fria från konsulter 
respektive leverantörer och att de därmed kan prata om allt. En respondent upplever att 
det är en fördel att deltagarna utbyter genuina erfarenheter och kunskap. Även en annan 
respondent tycker att det är en stor fördel att idéerna och tipsen kommer från personer 
som verkligen har stor erfarenhet från området. Respondenten påpekar även att han 
uppskattar att det inte är något så kallat ”försäljningssnack” på träffarna. Två 
respondenter menar att företagen får minskade konsultkostnader tack vare de erfarenheter 
som utbyts i RING,  en av dem säger: 
 
”En till positiv sak med nätverket är att slippa fastna i en konsult och slippa köpa in 
sådana och ändå få inte samma erfarenhet. Men sedan är det naturligtvis så, att har man 
inte resurser i sin organisation för att ta hand om de intryck man får från ett sådant här 
RING-möte, så är det klart att man kanske måste köpa resurser i alla fall. Men det kanske 
blir billigare och säga, fixa denna lösning åt mig jämfört med att säga hur ska vi fixa det 
här. Man vet av de andras erfarenhet vad man vill ha, och behöver inte treva lika mycket 
vilket jag tror är otroligt viktigt i konsultsammanhang.” 
 
Samtliga respondenter anser att nätverket är ett bra alternativ till att ta in konsulter för att 
få ta del av erfarenheter. En respondent säger dessutom att det inte är säkert att 
konsulterna alltid har mycket praktisk erfarenhet och att de erfarenheter som utbyts i 
RING känns mer genuina. 
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När de gäller nackdelar med RING, upplever en respondent att de träffas något för sällan. 
Den enda nackdelen som en annan respondent upplever är att det inte går att utnyttja 
nätverket hur mycket som helst när det gäller antalet medlemmar, alltså alla som önskar 
att få delta kan inte vara med.  
 

5.3.3 Uppbyggnad av ett interorganisatoriskt nätverk 
För att bygga upp ett interorganisatoriskt nätverk behövs medlemmar och nedan 
redovisas hur respondenterna anser att ett nätverk bör vara uppbyggt när det gäller antal 
medlemmar, val av medlemmar, hur långt företagen bör ha kommit i sitt införande och 
liknande. 
 
När det gäller antal medlemmar i nätverket menar en respondent att ett nätverk bygger på 
förtroende samt att medlemsorganisationernas representanter lär känna varandra och att 
antalet medlemmar därför inte bör vara för många. Respondenten menar vidare att antalet 
medlemmar i RING eventuellt är för många eftersom det är svårt att vara en liten grupp 
med så många personer. Respondenten menar även att vilket antal medlemmar som är 
optimalt i ett interorganisatoriskt nätverk är en paradox. Detta eftersom fler medlemmar 
ger fler erfarenheter, samtidigt som det är svårare att bygga upp förtroende och ett nära 
samarbete med för många medlemmar. Respondenten tror att ungefär åtta stycken 
medlemsorganisationer i ett nätverk är bäst för ett gynnsamt utbyte.  
 
De tre andra respondenterna anser inte att antalet medlemmar i RING är för många, men 
att gränsen går runt tolv medlemmar med sammanlagt tjugo stycken representanter. En 
respondent påpekar att det inte bör vara fler än tjugo stycken personer med på varje träff, 
eftersom det är svårare att få ett riktigt bra utbyte av varandra i en större grupp än så. 
Respondenten fortsätter med att framhålla att den övre gränsen på tjugo stycken 
representanter även medför praktiska fördelar eftersom det annars riskerar att bli för tungt 
att arrangera träffarna. En annan respondent anser att det är bra att inte vara allt för 
många då nätverket skall starta och riktlinjerna/reglerna för samarbetet skall bestämmas 
och diskuteras. 
 
När det gäller den nedre gränsen anser en respondent att ett interorganisatoriskt nätverk 
bör bestå av fler än två medlemsorganisationer. Respondenten är med i andra 
interorganisatoriska nätverk och i dessa är tre företag med. I dessa nätverk representeras 
varje företag av tre till fyra representanter som delas in i olika grupper då de träffas, 
vilket respondenten upplever som ett bra antal och arbetssätt. Två andra respondenter 
menar att minimum när det gäller antal medlemmar i ett interorganisatoriskt nätverk är 
fyra till fem stycken. Detta eftersom de tror att färre medlemmar än fem gör det svårt att 
få olika perspektiv i en fråga. 
 
Medlemmarna i RING har kommit olika långt i sitt införande av RUP. En respondent 
menar att det är bra med en liten mix när det gäller hur långt medlemmarna kommit i sitt 
införande. Respondenten poängterar dock att det är viktigt att skillnaden i nivån av 
införandet inte är för stor, eftersom det då finns en risk att den som kommit längst får dra 
ett alltför tungt lass och att övriga åker med.  
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En annan respondent tycker att det är svårt att säga vilken nivå av införande som 
medlemmarna bör ha då ett nätverk byggs upp och menar att det kan finnas både för- och 
nackdelar med att vara på samma respektive olika nivå i sitt införande. Detta eftersom om 
samtliga medlemmar startar från noll följs de åt och upptäcker nya saker tillsammans, 
medan om medlemmarna däremot har olika grad av erfarenhet, kan de ta olika kliv framåt 
i olika aspekter. Även en annan respondent anser att det finns både för- och nackdelar 
med att vara en blandad grupp. En nackdel kan vara att det kan bli tråkigt för dem som 
kommit förbi alla de insikter som ett ”nybörjarföretag” upplever. Respondenten betonar 
dock att det är lite motsägelsefullt eftersom att de som kommit förbi en viss fas trots allt 
inte har tänkt alla tankar, vilket ger nyans åt diskussionen och en chans till reflektion 
varför det blev som det blev och att denna eftertanke kan vara fördelaktig. En annan 
respondent tycker att det är bra om medlemsorganisationerna i nätverket kommit 
någorlunda lika långt med sitt införande. Respondenten berättar att när det kommer in 
nya företag som precis börjat med RUP är det mycket givande för dessa, medan de övriga 
upplever att de backar något. En respondent tror att det är aktuellt att undersöka hur långt 
en organisation kommit i sitt införande innan den accepteras som medlem i nätverket. 
Detta för att undvika medlemmar som precis påbörjat sitt införande och som därmed 
kommer att bromsa utvecklingen i nätverket. 
 
När det gäller val av vilka företag som skall erbjudas deltagande i ett interorganisatoriskt 
nätverk går respondenternas åsikter isär. En respondent menar att en förutsättning för 
deras deltagande är att inga konkurrenter finns med i nätverket. Tanken med RING är inte 
att vinna konkurrensfördelar på de andras bekostnad. En annan respondent, som mest har 
erfarenhet från den offentliga sektorn, menar att statliga myndigheter uppmanas att 
samarbeta, vilket även en annan respondent anser. Den senare är, förutom i RING, med i 
ytterligare två interorganisatoriska nätverk och i dessa två deltar enbart statliga verk. 
Respondenten menar vidare att det är ”enklare” att byta information mellan statliga verk 
än mellan statliga och privata företag.  
 
En annan respondent upplever inte någon skillnad mellan statliga verk och privata 
företags vilja att dela med sig av sina erfarenheter. Respondenten tycker att det kan vara 
en fördel med att företagen i nätverken är lika varandra, eftersom det då gör det möjligt 
att anamma något från ett annat företag utan någon större anpassning. Vidare anser 
samma respondent att det viktiga för RING är att medlemsorganisationerna faktiskt 
försöker införa RUP som arbetssätt. Detta för att kunna dra nytta av varandras 
erfarenheter. Två av respondenterna betonar vikten av att nätverket fokuserar på ett 
avgränsat område, eftersom de annars tror att nätverket kommer att fallera. En av dem 
säger att det är viktigt att avgränsa det område som nätverket skall behandla, eftersom 
samarbetet annars riskerar att bli för utslätat om området är för stort. 
 

5.3.4 Öppenhet, tillit och förtroende inom RING 
En respondent menar att det är väldigt öppet på träffarna och att representanterna delar 
med sig av sina erfarenheter. Respondenten menar vidare att det är helt avgörande för 
öppenheten att såväl konsulter som leverantörer inte tillåts delta i nätverket. En annan 
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respondent håller om att det är mycket öppet inom nätverket och betonar också om vikten 
av att inga konsulter får vara med. Respondenten säger: 
 
”Alltså att det totalt öppet inne i nätverket och där har man ju verkligen fått höra om 
andras umbärande. Men genom att vi har denna öppenhet så berättar alla allting och det 
är inget hyckleri och därför är det jätteviktigt att inga konsulter får vara med, inte föra 
det vidare och inte sälja in saker.” 
 
Ytterligare en respondent upplever klimatet som väldigt öppet på nätverksträffarna, men 
tillägger dock att viljan att dela bilder och dokument varierar. Respondenten menar att det 
skulle vara helt fel att låta konsulter delta eftersom det skulle hämma öppenheten. 
Respondenten upplever att de har varit väldigt öppna och säger:  
 
”För det har ju varit väldigt öppenhjärtiga diskussioner kring missar man har gjort och 
vad som varit bra respektive dåligt.” 
 
En respondent menar att förtroende och tillit är centralt då ett interorganisatoriskt nätverk 
bildas. Respondenten menar vidare att representanterna i nätverket träffas för sällan för 
att bygga upp riktigt nära relationer. Respondenten känner inte någon medlem mer än 
någon annan. En annan respondent upplever att förtroende och tillit är grundläggande för 
samarbetet och anser därför att det är viktigt att från början sätta upp regler för samarbetet 
och ha en tydlig målsättning med detsamma. 
 
Enligt en respondent är det särskilt viktigt att träffas personligen när samarbetet påbörjas. 
Detta görs för att kunna utveckla relationerna mellan och förtroendet till varandra. 
Respondenten betonar vikten av förtroende eftersom kunskap absorberas bäst om den 
kommer från en person som respondenten har förtroende för. 
 
En annan respondent anser att det är viktigt att träffas personligen i nätverket. Detta 
eftersom hela nätverket bygger på förtroende. Respondenten menar även att det är viktigt 
att nätverket fyller ett syfte och har en tydlig målsättning med träffarna. Det är alltså 
viktigt att samarbetet gör nytta, det vill säga att representanterna får kunskap och tar del 
av erfarenheter som är praktiskt återanvändbara i deras organisation. 
 

5.3.5 Organisatoriska respektive personliga nätverk  
En respondent menar att det faktum att medlemsorganisationerna i RING kan skicka 
olika representanter, kan påverka uppbyggnaden av nätverket då det gäller förtroende. 
Detta eftersom det inte är själva organisationerna som träffas, utan personerna. 
Respondenten menar vidare att det, liksom i alla andra grupper, blir en omstartssträcka då 
en ny medlem kommer till nätverket. Respondenten menar att det kan kännas frustrerande 
att mala om allt från början när nya representanter kommer.  
 
En annan respondent berättar att de på den senaste träffen märkte att det var flera nya 
personer som representerar medlemsorganisationerna och att de därför diskuterade detta. 
De kom fram till att det är oundvikligt att representanter byts ut, men att de skall försöka 
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bibehålla en kontinuitet i RING genom att försöka vara samma personer som träffas. 
Respondenten menar vidare att RING kan liknas med vilken annan grupp som helst när 
det gäller personkemi, vissa får bättre kontakt med varandra än andra.  
 
Enligt en annan respondent har det viss betydelse för tilliten och samarbetet att 
medlemsorganisationerna representeras av olika personer. Detta eftersom det tar längre 
tid att komma igång på träffarna när det är många nya representanter. Samtidigt påpekar 
respondenten att det är omöjligt att kräva att en medlemsorganisation alltid skall 
representeras av samma individ. Respondenten tror därför att en mix skulle vara det 
ideala. Med mix avser respondenten att varje medlemsorganisation har en stående 
representant och att denna kan ta med en valfri kollega beroende på vilket tema som skall 
behandlas. Därmed tror respondenten att känslan av att ha träffat de flesta består och 
därmed även förtroendet. 
 
En annan respondent menar att personliga kontakter har utvecklats via nätverket, vilket 
innebär att det personliga kontaktnätet har växt. Genom detta kontaktnät kan ytterligare 
kontakter förmedlas.  
 
När det gäller företagens syn på att delta i RING menar en av respondenterna att det ingår 
i arbetsuppgifterna/ansvaret att bedöma om ett eventuellt deltagande i det 
interorganisatoriska nätverket är bra för företaget och att företaget sedan får acceptera det 
beslutet. Rent formellt hade respondenten en diskussion med informationsavdelningen 
om att deltagandet i RING godtogs. De godkände deltagandet i RING under förutsättning 
att några företagshemligheter inte delas, vilket inte är fallet. 
 
En annan respondent menar att hennes företag var väldigt positiva till nätverket och att de 
gillar externa kontakter. Ytterligare en respondent menar att det i hans uppdrag ingår så 
kallad ”områdesberikning” och att det är upp till respondenten själv hur denna görs bäst. 
Då respondenten bedömer att medlemskapet i RING är givande för deras arbete, är även 
hans organisation positiva. 
 

5.3.6  Interorganisatoriska nätverk som stöd för rollerna i RUP 
Flera respondenter berättar att det i RING funnits tankar om att bilda subnätverk som 
skulle fokusera på en eller ett par discipliner och de roller som följer med dessa. Detta har 
dock inte förverkligats utan i dagsläget avhandlar RING olika teman vid varje träff och 
inga subnätverk existerar hittills. Respondenten tror att sådana subnätverk kan höja 
kompetensen i de olika rollerna eftersom ju ”smalare” område som nätverket kan 
fokusera på, desto mer detaljerat kan det bli. Respondenten menar vidare att det är viktigt 
att nätverk fokuserar och avgränsar sig till ett område eftersom det inte får bli för brett. 
En annan respondents erfarenhet är att det är mycket svårt att få till rollerna och tror med 
erfarenhet både från sitt eget och andra företag att rollerna inte används som RUP har 
tänkt det. 
 
Ytterligare en respondent berättar att de i RING har diskuterat möjligheten att stödja 
rollerna i RUP. De flesta representanterna i RING är generalister som arbetar med 



 29  

generella frågor om RUP:s införande, men de kommer mer och mer in på hur 
disciplinerna fungerar och därmed även andra roller. Respondenten fortsätter med att 
berätta att han tycker det vore bra om RING fördjupade sig genom att sammanföra 
exempelvis arkitektfolk från olika organisationer. Respondenten upplever att det skulle 
vara jättebra om RING kan fungera som en slags organisatorisk/administrativ bas som 
kan förmedla kontakter mellan olika roller. En annan respondent tror att subnätverk som 
stöd för rollerna skulle vara bra, eftersom det ger möjlighet att träffa kollegor från andra 
företag som har liknande arbetsuppgifter. 
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6 Analys och diskussion 
 
I detta kapitel analyserar och diskuterar jag empiri och teori, samt kopplar ihop dessa med 
varandra. Kapitlet är indelat i två avsnitt, i det första analyseras och diskuteras hur ett 
interorganisatoriskt nätverk bör vara uppbyggt för att stödja införandet av RUP. I det 
andra avsnittet analyseras och diskuteras hur ett interorganisatoriskt nätverk bör vara 
uppbyggt för att stödja rollerna i RUP. 
 

6.1 Koncept för nätverk som ska stödja införandet av RUP 
Här nedan presenteras koncept för hur ett interorganisatoriskt nätverk bör vara uppbyggt 
för att stödja införandet av RUP.  
 

6.1.1 Syfte, mål och avgränsning av område 
Av intervjuerna framkommer det att det är viktigt att samarbetet fyller ett syfte och har en 
tydlig målsättning samt att det är viktigt att avgränsa det område som nätverket skall 
behandla.  
 
Detta stöds av Johansson och Mascanzoni (1996) som skriver att det är viktigt att ha 
tydliga mål respektive att klargöra vilken ekonomisk och social nytta som nätverket skall 
uppfylla. Även Christiansson (1998) menar att det är viktigt att samarbetet är målinriktat 
och koordinerat för att uppfylla syftet med samverkan. Detta stämmer överens med den 
första fasen i modellen som beskriver uppbyggnaden av ett nätverk. I denna fas är det 
viktigt att medlemmarna sätter upp mål för samarbetet (Johannisson och Lindmark, 
1996).  
 
Detta visar att det vid uppbyggnad av nätverk är av stor betydelse att samarbetet i 
nätverket fyller ett syfte och har en tydlig målsättning för det avgränsade område som 
nätverket skall samarbeta kring. Jag anser att ett tydligt avgränsat område hjälper till att 
öka kvaliteten på diskussionerna då det inte svävar ut för mycket. Utifrån detta 
resonemang drar jag slutsatsen att det är viktigt att syftet och målet för samarbetet 
tydliggörs samt att det område som nätverket skall samarbeta kring avgränsas. Detta 
gäller samtliga samarbeten i nätverk, men är av särskilt stor betydelse då nätverket 
behandlar RUP eftersom det är ett omfattande ramverk. Avgränsningen bör således vara 
specifik till vilka delar inom RUP som skall behandlas. 
 

6.1.2  Normer för samarbetet i nätverket 
Det empiriska materialet visar att samtliga respondenterna tycker att det är viktigt att sätta 
upp normer för hur samarbetet i nätverket skall bedrivas. Normerna kan bland annat 
omfatta hur nätverksträffarna skall arrangeras rent praktiskt och att det som sägs på 
nätverksträffarna är konfidentiellt. En respondent menar att det var fördelaktigt att inte 
vara alltför många medlemmar och representanter när nätverket skall starta och 
riktlinjerna respektive normerna för samarbetet sättas upp. Ovanstående överensstämmer 
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med den andra fasen i Johannisson och Lindmarks (1996) modell som beskriver 
uppbyggnaden av ett nätverk. I den andra fasen klargörs regler för samarbetet i nätverket.  
 
Det är alltså av betydelse att det finns riktlinjer och normer för hur samarbetet i nätverket 
skall bedrivas och utifrån detta drar jag slutsatsen att det är viktigt att sätta upp normer 
för hur samarbetet skall förlöpa rent praktiskt.  
 

6.1.3 Antal medlemmar och representanter 
I det interorganisatoriska nätverk som respondenterna representerar i denna 
undersökning, får maximalt tolv medlemsorganisationer med totalt tjugo stycken 
representanter vara med. Under intervjuerna framkommer det att en respondent upplever 
att detta är för många medlemsorganisationer. Detta eftersom många 
medlemsorganisationer gör det svårare att bygga upp förtroende och ett nära samarbete 
mellan varandra. Samma respondent betonar dock att det även finns fördelar med att vara 
många medlemsorganisationer eftersom fler medlemmar ger fler erfarenheter. Övriga 
respondenter anser inte att tjugo stycken representanter från de olika 
medlemsorganisationerna är för många, men menar samtidigt att de inte bör vara fler.  
 
När det gäller den nedre gränsen framkom det olika svar från respondenterna. En 
respondent menar att det bör vara med minst tre medlemsorganisationer för att det skall 
kunna kallas nätverk och att varje medlem kan representeras av tre till fyra 
representanter. Majoriteten av respondenterna menar att minimum när det gäller antal 
medlemmar i ett interorganisatoriskt nätverk är fyra till fem stycken. Detta eftersom de 
tror att färre medlemmar än fem gör det svårt att få olika perspektiv i en fråga. 
 
Stuhlman Management Consultants (2002) menar att ett interorganisatoriskt nätverk kan 
vara antingen öppet eller stängt för de som önskar delta i nätverket. Jag menar att det 
nätverk som respondenterna representerar i denna undersökning är stängt eftersom de har 
beslutat att vara maximalt tolv medlemsorganisationer. Jag tycker att det är svårt att säga 
vilket antal medlemmar och representanter som är optimalt i ett nätverk, men med tanke 
på att det lätt bildas subgrupper om hela gruppen är för stor anser jag att det är viktigt att 
begränsa antalet medlemsorganisationer. Enligt mig kan det finnas både för- och 
nackdelar med att vara såväl färre som fler medlemsorganisationer. I ett 
interorganisatoriskt nätverk med få medlemsorganisationer är det möjligt för 
medlemsorganisationerna att ha med fler representanter. I ett interorganisatoriskt nätverk 
med fler medlemsorganisationer är det svårt för varje medlemsorganisation att 
representeras av fler än en eller två personer. Detta eftersom träffarna då blir svårare att 
arrangera rent praktiskt, då det handlar om väldigt stora grupper.  
 
Min slutsats är att det är viktigt att redan initialt bestämma hur många medlemmar och 
representanter som nätverket maximalt respektive minimalt skall bestå av. Enligt mig är 
sju stycken plus/minus två stycken medlemsorganisationer ett lämpligt antal för ett 
interorganisatoriskt nätverk, eftersom det blir en grupp utan att vara för stor och därmed 
opersonlig. Vidare är det rent praktiskt enklare att anordna träffar om antalet medlemmar 
och deras representanter inte är för många. Jag anser att hur många representanter varje 
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medlem skall ha, beror på hur nätverket är organiserat vilket jag återkommer till i 
avsnittet om hur ett interorganisatoriskt nätverk bör vara uppbyggt för att stödja 
användningen av roller i RUP.  

6.1.4 Krav på medlemmarna i nätverket 
Av intervjuerna framkommer det att det är rimligt att ställa krav på hur långt en 
organisation kommit med sitt införande av RUP för att de skall accepteras som 
medlemmar i nätverket. Detta för att undvika företag som precis startat sitt införande och 
därmed riskerar att bromsa utvecklingen i nätverket.  
 
Ovanstående resonemang stöds av Stuhlman Management Consultants (2002) som 
skriver att vissa nätverk ställer krav på att deras medlemmar skall ha en viss utbildning 
eller erfarenhet. Jag anser att det är bra att ställa krav på hur långt ett företag bör ha 
kommit med införandet för att få vara med, detta eftersom det kan vara både tidskrävande 
och en slags hämmande för utvecklingen i nätverket om det hela tiden tillkommer nya 
medlemmar som nyligen startat sitt införande. Jag håller dock med Gustavsen och 
Hofmaier (1997) om att alla medlemmar i nätverket inte har lika stora kunskaper, men att 
de ingår eftersom de vill dela med sig av sina erfarenheter och lära från andra. Jag anser 
inte att det är möjligt att alla medlemmar i nätverket skall ha lika stora kunskaper inom 
området, men genom att bestämma en lägsta nivå för hur långt nya medlemmar bör ha 
kommit i sitt införande kan nätverket undvika regression. Om inte detta görs, anser jag att 
det finns en risk att mer rutinerade medlemmar förlorar intresset för nätverket.  
 
En annan aspekt att ta hänsyn till är ägandeformen hos medlemsorganisationerna. I det 
insamlade materialet påpekar två respondenter att statliga myndigheter uppmanas att 
samarbeta och en av dem menar att det är ”enklare” att byta information mellan statliga 
verk än mellan statliga och privata företag. En annan respondent upplever dock ingen 
skillnad mellan statliga verks och privata företags vilja att dela med sig av sina 
erfarenheter. Jag anser att det inte går att säga rent generellt att det är enklare att 
samarbeta i nätverken enbart för att ägandeformen är densamma. Däremot vittnar en 
respondents åsikter om att det kan vara viktigt för privata företag att inga konkurrenter 
finns med i nätverket, vilket inte bör vara något problem för ett statligt verk. Tanken med 
nätverket skall inte vara att vinna konkurrensfördelar på de andras bekostnad, utan att 
hjälpa varandra med införandet av RUP genom att dela erfarenheter och kunskap.  
 
Det är således angeläget att bestämma vilka krav som skall ställas på en ny 
medlemsorganisation. Detta kan gälla såväl nivå av införande som ägandeformen. Jag vill 
dock påpeka att dessa krav bör uppdateras kontinuerligt eftersom medlemmarnas nivå av 
införande hela tiden ökar och därmed ändras också kraven på nya medlemmar. Slutsatsen 
utifrån ovanstående blir därmed att det är viktigt att bestämma vilka krav som skall ställas 
på nya medlemmar och att uppdatera dessa krav kontinuerligt. 
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6.1.5 Vinster med att delta i nätverket 
Det empiriska materialet visar att ett viktigt motiv för att delta i ett interorganisatoriskt 
nätverk är att medlemmarna vinner fördelar på att vara med i nätverket, eftersom de 
annars kommer att förlora intresset för samarbetet.  
 
Detta överensstämmer med vad Falk och Olve (1996) skriver om att det för alla 
partnerskap gäller att ömsesidiga vinster erhålls. Jag anser att det är nödvändigt att 
interorganisatoriska nätverk leder till vinna-vinna situationer för alla medlemmar. 
Däremot anser jag att det är omöjligt att samtliga medlemmar vinner lika mycket, vilket 
även Falk och Olve (1996) påpekar. I likhet med respondenterna menar jag att 
medlemmarna förlorar intresset för samarbetet om de inte känner att de vinner något på 
sitt deltagande, vilket kan leda till att de blir oengagerade och i värsta fall lämnar 
nätverket. Detta stämmer med fjärde fasen i Johannisson och Lindmarks modell som 
innebär att medlemmarna utbyter erfarenheter med varandra. Om inte utbytet ger 
medlemmarna önskat resultat kan dessa medlemmar bli passiva och tillslut lämna 
nätverket. Jag menar att vinsterna av deltagandet i nätverket är avgörande för om kurvan i 
Johannisson och Lindmarks modell fortsätter uppåt eller börjar peka nedåt. Detta hänger 
även samman med det jag skrev tidigare om vikten av att ställa krav på nya medlemmar 
när det exempelvis gäller nivå av införande, eftersom om inte detta görs, anser jag att det 
finns en risk att mer rutinerade medlemmar förlorar intresset för nätverket. Detta om de 
inte känner att diskussionen utvecklas till den nivå de själva befinner sig på och att de 
därmed inte vinner något på sitt deltagande. 
 
Det är följaktligen viktigt att medlemmarna vinner på sitt deltagande i nätverket och 
därför drar jag slutsatsen att det gäller att bilda nätverk som innebär vinna-vinna 
situationer för samtliga medlemmar. 
 

6.1.6 Relationer och förtroende inom nätverket 
Av intervjuerna framgår vikten av att utveckla relationer mellan representanterna. Detta 
gäller även i organisationsnätverk eftersom det är representanterna och inte 
medlemsorganisationerna som träffas, vilket gör att utbytet i nätverket är beroende av 
relationerna mellan representanterna. Intervjuerna visar vidare att det är viktigt att träffas 
personligen, eftersom det är då som relationerna utvecklas. Detta synsätt stöds av 
Hultgren (2002) som menar att ett nätverk består av sammankopplade relationer och att 
de enskilda relationerna därmed utgör grunden för nätverksperspektivet. 
 
En respondent anser att om träffarna anordnas för sällan, är det svårt att bygga upp en 
riktigt nära relation och menar därför att fler träffar skulle generera fler kontakter även 
mellan träffarna. Jag håller med respondenten om att fler träffar skulle kunna leda till mer 
kontakt mellan träffarna, eftersom de personliga relationerna då skulle utvecklas 
samtidigt som förtroendet för varandra skulle öka. Det är särskilt viktigt att träffas ofta i 
upptakten av samarbetet i nätverket, eftersom det är viktigt att utveckla relationer som 
leder till kontaktnät. Dessa kontaktnät kan medlemsorganisationerna och representanterna 
sedan utnyttja mellan nätverksträffarna. Detta överensstämmer med det Gustavsen och 
Hofmaier (1997) skriver om att det är viktigt att ordna många diskussionsorienterade 



 34  

sammankomster, särskilt i de tidiga faserna av nätverksutvecklingen, då det gäller att få 
ihop ett antal personer för att diskutera möjligheterna av ett samarbete. 
 
Slutsatsen av detta är att det är viktigt att utveckla relationerna mellan representanterna i 
nätverket genom att låta representanterna träffas personligen samt att dessa träffar bör 
vara mer frekventa i uppbyggnaden av nätverket eftersom det är då relationerna 
grundläggs. Relationerna möjliggör även kontakt mellan träffarna och därför är det 
viktigt att utveckla dessa och skapa kontaktnät. 
 
Nära förknippat med relationerna i nätverket är förtroende. Det empiriska materialet visar 
att förtroende har en central betydelse för samarbetet i nätverket. Förtroendet mellan 
medlemsorganisationernas representanter är avgörande för öppenhet och vilja att dela 
med sig av såväl kunskap som erfarenheter. Materialet visar vidare att förtroendet kan 
påverkas negativt av att medlemsorganisationernas representanter varierar. Detta 
eftersom det blir en så kallad omstartssträcka då en ny person kommer in i nätverket och 
att denna variation därmed förhindrar relationerna att utvecklas. Likaväl som personkemi 
har betydelse i andra sammanhang och andra grupper, påverkar personkemi relationerna i 
nätverket.  
 
Ovanstående får stöd av Håkansson och Snehota genom Hultgren (2000) som menar att 
de sociala relationerna skapas mellan nätverkets aktörer är viktiga för att skapa ömsesidig 
trygghet och förtroende. Håkansson och Snehota menar vidare att varje individs sociala 
kontaktnät utvecklas utifrån personliga egenskaper, vilket alltså överensstämmer med 
resonemanget från empirin att personkemi har betydelse för relationerna i nätverket. 
 
Vidare visar intervjuerna att det är enklare att ta till sig kunskap om den kommer från en 
person som det finns förtroende för, vilket får stöd av Stuhlman Management Consultants 
(2002) som menar att människor absorberar mer kunskap om den kommer från en person 
som de känner och har förtroende för. 
 
Utifrån intervjumaterialet går det vidare att utläsa att det är viktigt att utesluta 
konsultbolag från att bli medlemmar i nätverket, detsamma kan gälla konkurrerande 
företag till någon medlem, eftersom detta skulle påverka såväl förtroende som 
öppenheten i nätverket negativt. Jag anser därför att det är viktigt att vara medveten om 
denna påverkan och diskutera detta då såväl normer för samarbetet som krav på 
medlemsorganisationer bestäms.  
 
Det visar sig tydligt i det empiriska materialet att förtroende mellan 
medlemsorganisationernas representanter är grundläggande för samarbetet i nätverket, 
men att det i organisationsnätverk är oundvikligt att representanterna ibland byts ut. 
 
Detta stöds i teorin av Gustavsen och Hofmaier (1997) som menar att medlemmarna i 
organisationsnätverk representeras av personer och därmed är relationerna mellan dessa 
personer viktiga för utvecklingen av förtroendet. Jag menar, i likhet med det som framgår 
av intervjuerna, att det är oundvikligt att representanterna i nätverket varierar. Dock anser 
jag att det är viktigt att vara medveten om att detta påverkar förtroendet och menar därför 
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att medlemsorganisationerna bör arbeta för att bibehålla en kontinuitet i nätverket genom 
att sträva efter att det är samma representanter som träffas.  
 
I empirin framkommer ett förslag som går ut på att nätverk bör bestå av en mix av fasta 
och varierande representanter. Med mix avses att varje medlemsorganisation har en fast 
representant och att denna kan ta med valfri kollega beroende på vilket tema som skall 
behandlas. Detta skulle öka kontinuiteten till viss del, eftersom känslan av att ha träffat de 
flesta består och därmed även förtroendet. Jag tycker att detta är tänkvärt, eftersom det på 
detta sätt bibehålls kontinuitet samtidigt som det ger möjlighet att ta in ny kompetens 
beroende på vilket ämne som skall diskuteras.  
 
Om inte medlemsorganisationerna görs medvetna på betydelsen av att bibehålla 
kontinuitet och därmed representeras av olika personer vid träffarna, anser jag att det blir 
svårt att utveckla relationerna. Detta kan då leda till att nätverket inte når den fjärde fasen 
i Johannisson och Lindmarks (1996) modell som innebär att erfarenheter utbyts beroende 
på avsaknaden av förtroende för varandra. Vikten av relationer och förtroende stöds även 
av Stuhlman Management Consultants (2002) som skriver att det är viktigt med relationer 
och avser följaktligen den sociala gemenskapen som skapar en ”vi-känsla” och ökar 
engagemanget. 
 
Utifrån detta resonemang dras slutsatsen att förtroende mellan representanterna i ett 
nätverk är grundläggande och att medlemsorganisationerna därför bör sträva efter att öka 
förtroendet mellan representanterna bland annat genom att låta samma personer 
representera medlemsorganisationen på träffarna. 
 

6.1.7 Kommunikationsmönster 
Det empiriska materialet påvisar att det interorganisatoriska nätverket används mellan 
träffarna, vilket är tanken med bildandet. Däremot anser undersökningsgruppen att 
nätverket skulle kunna utnyttjas i ännu större utsträckning och jag anser att ett sätt för att 
göra detta är att tydliggöra kommunikationsmönster. Detta kan exempelvis ske genom att 
utse kontaktpersoner i de olika medlemsorganisationerna som förmedlar kontakter i olika 
frågor. 
 
Teorin ger stöd för detta resonemang genom Christiansson (1998) som menar att 
kommunikationsmönster klargör vilka personer som förväntas skicka vilken information. 
Även Gustavsen och Hofmaier (1997) bekräftar att kommunikation utgör det viktigaste 
verktyget då en grupp skall samarbeta i ett nätverk och att det därför är viktigt att 
underlätta kommunikationen. 
 
Slutsatsen blir därmed att det är viktigt att klargöra kommunikationsmönster för att 
underlätta samarbetet mellan träffarna. 
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6.1.8 Avsätt tid för arbetet i nätverket 
Undersökningen visar att det kan vara svårt att prioritera arbetet i nätverket eftersom det 
ofta kortsiktigt finns andra saker i den egna organisationen som är mer akuta. Detta trots 
medvetandet att tiden som läggs på samarbetet i nätverket är fördelaktig på längre sikt. 
Under intervjuerna framkommer det även att det behövs tid för att bearbeta de intryck, 
erfarenheter och kunskaper som erhålls på en nätverksträff. 
 
Jag anser därför att det är viktigt att medlemsorganisationerna i ett nätverk avsätter 
tillräckligt med tid för arbetet i nätverket. Då avser jag tid för träffar, kontakt mellan 
träffar och för det efterarbete då representanterna kan sålla ut vad som är av värde för den 
egna organisationen. Jag drar därför slutsatsen att medlemsorganisationerna måste avsätta 
tillräckligt med tid för samarbetet i nätverket. 
 

6.1.9 Roller inom nätverket 
Av intervjumaterialet framgår det att det nätverk som respondenterna representerar i 
denna undersökning inte har, förutom en mötesansvarig som uppdaterar medlemslistor 
och lägger upp dagordningen för träffen respektive en kontaktperson per 
medlemsorganisation, några uttalade roller i själva nätverket.  
 
Detta motsäger vad Ortman (1999) skriver om att ett projekts/nätverks resurser i ett 
arbetslag skall organiseras med tydliga roller. Jag anser att behovet av roller i ett nätverk 
blir större om det bildas subnätverk för att stödja rollerna i RUP. Då bör det finnas någon 
som fungerar som kontaktperson mellan nätverken. Jag menar vidare att rollsystemet i ett 
nätverk är av central betydelse. En riktig uppsättning av uppgiftsroller bidrar till att få 
uppgiften utförd och de resurser som medlemmarna har utnyttjas optimalt (Bolman och 
Deal, 1997). 
 
Slutsatsen är därför att användandet av roller inom nätverket medför att kvaliteten på 
arbetet i nätverket ökar, eftersom tydliga roller gör att resurserna i nätverket utnyttjas 
maximalt. 
 

6.2 Ett interorganisatoriskt nätverk som stöd för rollerna i RUP 
I intervjumaterialet framkommer det att det kan vara svårt att få till användningen av 
roller i RUP och att respondenterna därför är positiva till att det interorganisatoriska 
nätverket kan stödja användningen av roller i RUP. Användningen av roller kan stödjas 
på olika sätt genom samarbetet i nätverket. 
 

6.2.1 Subnätverk 
Under intervjuerna framkommer det vidare att det har funnits tankar på att bilda 
subnätverk i det interorganisatoriska nätverk som respondenterna representerar. Tanken 
med subnätverken var att de skulle stödja olika discipliner och roller, men det inte har 
genomförts ännu. 
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Jag anser att subnätverk som stöd för rollerna skulle vara bra eftersom det ger möjlighet 
att träffa kollegor från andra företag som arbetar med exakt samma saker. Jag anser 
vidare att dessa subnätverk bör kunna samarbeta med varandra i vissa frågor och att det 
därför behöver skapas kommunikationsmönster mellan dessa. Därför bör varje 
subnätverk utse en kontaktperson. Subnätverken kan bildas kring olika kategorier av 
roller eller kring de olika disciplinerna och därmed sammanföra de roller som arbetar i en 
enskild disciplin.  
Min slutsats är därför att det är viktigt att subnätverken har kontakt med varandra och att 
därmed måste kommunikationsmönster för detta bildas. En kontaktperson per subnätverk 
bör utses, eftersom detta kan underlätta kommunikationen och därmed underlätta 
samarbetet. 
 

6.2.2 Tema för olika roller på olika träffar 
Som det framgick i föregående kapitel kan användning av rollerna även stödjas genom att 
det interorganisatoriska nätverk som stödjer införandet består av en fast representant som 
arbetar med införandet av RUP och att denna representant tar med en eller flera kollegor 
som har erfarenhet av olika roller beroende på vilket ämne som skall behandlas på 
nätverksträffen.  
 

6.2.3 Nätverk som förmedlar kontakter mellan olika rollinnehavare 
Av intervjuerna framkommer det att en respondent upplever att det skulle vara positivt 
om nätverket som stödjer införandet av RUP, även kan fungera som en slags 
organisatorisk/administrativ bas som förmedlar kontakter mellan olika roller. Jag anser att 
det är viktigt att en organisation dokumenterar vilka personer som har erfarenhet av vilka 
roller, då detta underlättar förmedlingen av kontakter mellan innehavarna av de olika 
rollerna. 
 
Detta kräver då tydliga kommunikationsmönster som även här innebär att utse en 
kontaktperson i medlemsorganisation, som förmedlar kontakter mellan olika roller. Detta 
innebär att nätverket som stödjer införandet används som organisatorisk och 
administrativ bas som förmedlar kontakter mellan olika rollinnehavare. Christiansson 
(1998) stödjer detta resonemang och menar att kommunikationsmönster klargör vilka 
personer som ansvarar för att förmedla kontakter. 
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7 Avslutning 
 
I detta kapitel sammanfattas uppsatsen kortfattat, därefter följer en påminnelse av syftet 
innan slutsatserna av undersökningen presenteras. Slutligen presenteras förslag på fortsatt 
forskning. 
 
Uppsatsen inleddes med en beskrivning av bakgrund och problemområde, vilket följdes 
av syfte och avgränsningar. Därefter presenterades vald metod samt relevant teori för 
undersökningen. Det empiriska materialet sammanställdes och redovisades i kapitel 5 
under ett antal olika kategorier och detta material analyserades och diskuterades i kapitel 
6. 
 
Syftet med uppsatsen var att ta fram koncept för hur ett interorganisatoriskt nätverk bör 
vara uppbyggt för att stödja införandet av RUP samt användandet av roller i RUP. 
 

7.1 Slutsatser 
Resultatet av undersökningen visar olika koncept för hur ett nätverk bör vara uppbyggt. 
Nedan presenteras dessa koncept indelade i två nivåer, dels koncept som gäller för 
uppbyggnaden av nätverk som skall stödja införandet av RUP och dels koncept för hur 
dessa nätverk bör vara uppbyggda för att stödja användningen av roller i RUP.  
 
Under arbetets gång visade det sig att många av nedanstående koncept även är giltiga för 
interorganisatoriska nätverk i andra syften än att stödja arbetet med RUP. Det finns dock 
koncept som är särskilt viktiga för nätverk som stödjer arbetet med RUP, dessa är bland 
annat att avgränsa samarbetsområdet tydligt samt att fastställa på vilken nivå i införandet 
som medlemsorganisationer bör befinna sig för att få ingå i nätverket. Även koncepten 
för hur nätverk bör vara uppbyggda för att stödja användningen av roller i RUP är 
specifik för de nätverk som stödjer arbetet med RUP.  
 

7.1.1 Koncept för nätverk som stöd för införande av RUP 
• Tydliggör syftet och målet för samarbetet i nätverket. 
 
• Avgränsa området som nätverket skall behandla. Avgränsningen bör begränsa 

applikationsområdet markant, därför räcker det inte med att säga att nätverket 
skall stödja RUP. RUP är alltför omfattande och därmed måste avgränsningarna 
vara mer detaljerade. 

 
• Sätt upp normer för hur samarbetet skall förlöpa rent praktiskt. 

 
• Bestäm vid bildandet av nätverket hur många medlemsorganisationer respektive 

representanter som får delta. 
 

• Fastställ vilka krav som skall ställas på medlemsorganisationer som tillkommer. 
Kraven kan bland annat omfatta nivå av införande, ägandeform på 
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medlemsorganisationerna och vilken verksamhet medlemsorganisationerna får 
bedriva. Kraven bör uppdateras kontinuerligt. 

 
• Utveckla vinna-vinna situationer för samtliga medlemsorganisationer. 

 
• Utveckla relationerna mellan representanterna i nätverket genom att låta 

representanterna träffas personligen. Dessa träffar bör vara mer frekventa i 
uppbyggnaden av nätverket eftersom det är då relationerna grundläggs. 
Relationerna möjliggör även kontakt mellan träffarna och därför är det viktigt att 
utveckla dessa och skapa kontaktnät. 

 
• Öka förtroendet i nätverket genom att utveckla relationerna i nätverket, detta kan 

ske genom att medlemsorganisationerna strävar efter att representeras av samma 
personer på nätverksträffarna. 

 
• Klargör kommunikationsmönster för att underlätta kommunikationen och 

samarbetet mellan nätverksträffarna. 
 

• Medlemsorganisationerna måste avsätta tillräckligt med tid för samarbetet i 
nätverket. 

 
• Användningen av roller inom nätverket medför att kvaliteten ökar, eftersom 

tydliga roller gör att resurserna i nätverket utnyttjas maximalt. 
 

7.1.2 Koncept för nätverk som stöd för användningen av roller i RUP 
Koncepten som redogjordes för ovan, gäller även för hur ett interorganisatoriskt nätverk 
bör vara uppbyggt för att stödja användandet av roller i RUP. Däremot finns det olika sätt 
att stödja användningen av roller i RUP genom interorganisatoriska nätverk. De olika 
alternativen presenteras i följande koncept: 
 

• Bygg upp subnätverk till det interorganisatoriska nätverket som stödjer införandet 
av RUP. De enskilda rollerna kan stödjas genom att det bildas ett subnätverk för 
var och en av de sex kategorierna av roller som finns i RUP. Ett annat alternativ är 
att bilda subnätverk som stödjer de olika disciplinerna och därigenom de roller 
som används inom dessa. Det är viktigt att subnätverken har kontakt med 
varandra och att därmed måste kommunikationsmönster för detta bildas. En 
kontaktperson per subnätverk bör utses, eftersom detta kan underlätta 
kommunikationen och därmed underlätta samarbetet. 

 
• Ett annat alternativ är att det interorganisatoriska nätverk som stödjer införandet 

består av en fast representant som arbetar med införandet av RUP och att denna 
representant tar med en eller flera kollegor som har erfarenhet av olika roller 
beroende på vilket ämne som skall behandlas på nätverksträffen. 
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• Använd nätverket som stödjer införandet som en organisatorisk och administrativ 
bas som förmedlar kontakter mellan olika rollinnehavare i de olika 
medlemsorganisationerna. Även detta kräver tydliga kommunikationsmönster 
som kan erhållas genom att utse en kontaktperson i medlemsorganisationen, som 
förmedlar kontakter mellan olika roller. 

 
• Organisationerna bör dokumentera vilka personer som har erfarenhet av vilka 

roller, eftersom detta underlättar förmedlingen av kontakter mellan 
rollinnehavarna. 

 

7.2  Fortsatt forskning 
Under undersökningen har ett flertal tankar väckts angående fortsatt forskning. Det vore 
intressant att studera fler undersökningsobjekt från såväl privat som statlig sektor, detta 
för att kunna dra slutsatser om ägandeformen påverkar arbetet i nätverk när det gäller 
vilja att dela med sig av erfarenheter.  
 
Det vore vidare intressant att bilda subnätverk indelade efter såväl disciplinerna som 
huvudkategorierna av roller och jämföra hur representanterna uppfattar att samarbetet 
stödjer den roll som de innehar.  
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Teman och intervjufrågor till de semistrukturerade intervjuerna: 
Presentation av mig och av min undersökning: 
Namn, utbildning, syfte med uppsatsen, hur jag kommer att behandla uppgifterna jag får 
från respondenterna. Är det ok att jag namnger Ert företag och Er i uppsatsen? 
 
Bakgrund om respondenterna och företagets erfarenhet av RUP: 
 
Ålder: 
Företag: 
Titel/arbetsuppgifter: 
Utbildning: 
Antal år inom företaget: 
Erfarenheter av RUP: 
Hur länge har verksamheten arbetat med RUP? 
 
Generellt om nätverket: 
 
Kan du berätta om nätverket. 

Hur anser du att samarbetet i nätverket förlöper? 
 

Har ni olika roller/ansvarsområden i nätverket? 
 
Berätta om ditt deltagande i nätverket. 

Hur hörde du och/eller ditt företag talas om nätverket? 
 
Var du med från början med att bygga upp nätverket eller när gick ni med i 
nätverket? 
 
Varför valde du och ditt företag att bli medlem i nätverket? 
 
Hur många representanter har ni i nätverket från er medlemsorganisation? 
 
Hur förmedlar ni representanter informationen/erfarenheten från nätverksträffarna 
till er övriga organisation? 
 
Har du kontakt med några andra representanter mellan nätverksträffarna? 
 
Om ja, med alla andra eller med enskilda representanter? 
 
Om ja, hur kommunicerar ni? 

 
Berätta vad du upplever som positivt och/eller negativt med ett interorganisatoriskt 
nätverk som stöd i arbetet med RUP. 

Vilka fördelar ger nätverket? 
 
Finns det några nackdelar med nätverket? 
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Nätverk och roller i RUP: 
 
Berätta om hur du upplever att nätverket kan stödja de olika rollerna i RUP? 

Anser du att nätverket stödjer de olika rollerna inom RUP? 
 
Kan en viss roll i en medlemsorganisation komma i kontakt med andra personer 
som innehar samma roll i andra medlemsorganisationer genom nätverket? 
 
Finns det någon förteckning över vilka personer i vilka medlemsorganisationer 
som har kunskap/erfarenhet av vissa roller? 
 
Om inte detta nätverk stödjer rollerna på det sätt som vi diskuterat ovan, tror du 
att nätverket skulle kunna stödja rollerna genom att underlätta 
kommunikationen/kontakten mellan de som innehar en viss roll? 

 
Berätta hur du tycker att ett interorganisatoriskt nätverk bör fungera för att stödja 
såväl roller som det generella arbetet med RUP. 

Vad anser du är viktigt för att nätverket skall stödja arbetet med RUP rent allmänt, 
men även rollspecifikt? 
 
Vad motiverar företag att vilja dela med sin information/sina egenskaper i 
nätverket? 
 
Tror du att det har betydelse vilken sorts företag som ingår, alltså är det av 
betydelse att företagen som ingår är heterogena/homogena då det gäller 
verksamhet, ägandeform och dylikt? 
 
Tycker du att det har betydelse hur långt det enskilda företaget kommit i sin 
implementation för att delta i nätverket?   

 
Är det något som du känner att jag har glömt bort att fråga om? 

 
Är det något annat som Du vill tillägga om nätverket när det gäller RUP och  
roller? 


