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Förord  
I enlighet med traditionen vill vi ge ett stort tack till alla våra respondenter som generöst 

delade med sig av sin tid och svarade på vår enkät. Därmed vill vi tacka nätverket Uppsala 

Klimatprotokoll som möjliggjorde denna uppsats och främst vill vi tacka nätverkets 

processledare, Lasse Andersson, som bistod oss med att skicka ut våra enkäter till alla 

aktörer.  

Vi vill även tacka vår handledare, Christine Holmström Lind, för vägledning och stöttning 

under denna process, samt ett stort tack till David Randahl, doktorand vid institutionen för 

freds- och konfliktforskning, som hjälpt oss med statistiken för denna studie. Ett stort tack 

likaså till Sabine Gebert Persson för hennes vägledning och uppmuntran under tidens gång.  

 

Jenny Andersen och Ludvig Engström 

Uppsala, 1 Juni 2018 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka och förklara sambandet mellan tre dimensioner av 

socialt kapital och gemensam grund, i ett multi-aktörsnätverk bestående av aktörer från både 

privata och offentliga enheter. Genom att mäta de strukturella, relationella samt kognitiva 

dimensionerna av socialt kapital undersöks även om en viss dimension har större betydelse 

för gemensam grund inom ett multi-aktörsnätverk än en annan dimension. Det multi-

aktörsnätverk som var studieobjektet i denna studie är ett lokalt klimatnätverk i Uppsala 

kommun som koordinerar insatser för att förbättra och utveckla nya teknologier samt 

strategier med målet att minska växthusgasutsläpp och samtliga föroreningar. Denna studie 

var designad som en kvantitativ tvärsnittsstudie och datainsamlingen utfördes genom en 

enkät. En deskriptiv statistisk analys användes i dataanalysen för att undersöka sambandet 

mellan den oberoende variabeln socialt kapital och dess dimensioner samt den beroende 

variabeln gemensam grund. Resultaten tyder på att det finns ett samband mellan socialt 

kapital och gemensam grund och framförallt att den strukturella dimensionen av socialt 

kapital är av stor betydelse för gemensam grund inom ett multi-aktörsnätverk.  

 

Nyckelord: nätverk, multi-aktörsnätverk, socialt kapital, klimatnätverk, Uppsala, samverkan, 

gemensam grund, miljö, hållbarhet 
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1. Inledning  
I Uppsala existerar sedan ett antal år tillbaka flera nätverk för företag, branschorganisationer 

och myndigheter. I dessa nätverk samverkar aktörerna kring olika frågor för att generera 

positiva mervärden och synergieffekter. Ett nätverk som är aktivt är Uppsala Klimatprotokoll. 

Nätverket samverkar för att nå Uppsalas klimatmål och för att bidra till en hållbar värld 

genom att inspirera andra (Uppsala Klimatprotokoll, 2018). Nätverket samverkar genom 

lokala aktörer i Uppsala, det vill säga mellan kommun, företag, universitet och offentliga 

organisationer. Detta nätverk är ett så kallat multi-aktörsnätverk och i denna uppsats kommer 

nätverket att tolkas som en strategisk allians, vilket kan beskrivas som en grupp av företag 

eller olika slags verksamheter som frivilligt ingår ett samarbete för att utveckla en produkt 

eller verksamhet (Tsang & Inkpen, 2005). Tidigare forskning har visat att regionalt 

lokaliserade innovationsnätverk hjälper företag att erhålla kunskap (Fritsch & Kauffeld-

Monz, 2010). Detta beror främst på att man inom nätverk kan dra nytta av varandras 

kunskaper, erfarenheter och kontakter. För att kunna dra maximal nytta av ett nätverk, och 

uppnå positiva synergieffekter som stärker innovationskraften, så är det viktigt att samverkan 

och samordning kring ett nätverk fungerar väl (Mattsson & Johanson, 2006). Två av de 

påverkande faktorerna av samverkan samt samordningen är socialt kapital och ömsesidighet 

(Burt, 2000). 

Att dra nytta av varandras resurser är av största vikt, och för att utbytet ska bli ömsesidigt och 

att interorganisatoriska förhållanden i nätverket ska utvecklas är det viktigt att aktörerna i 

nätverket har en “gemensam orientering” (Håkansson & Snehota, 2006). För att nätverk 

överhuvudtaget ska uppstå krävs att de rätta omständigheterna föreligger: företag måste 

operera i en miljö som begränsas av en viss mängd företag, där varje företag har ett eget mål. 

Först efter kontinuerlig interaktion mellan flera parter kan en identitet för ett nätverk växa 

fram och nätverket formaliseras (Håkansson & Snehota, 2006).  

1.1 Problemformulering  
Vid multi-aktörsnätverk anses socialt kapital som en viktigt aspekt vid utvecklandet av 

samverkan mellan aktörer. Socialt kapital är nödvändigt för att en aktör ska kunna bibehålla 

samt utveckla sina affärsrelationer inom ett nätverk och därigenom ha överensstämmande 

mål med andra aktörer inom det nätverket. Emellertid, ett affärsnätverk som karaktäriseras av 

både samarbete och konkurrens innebär inte alltid att de har överensstämmande mål eller att 

målen inte är konflikterande. Ett koncept som används för att kategorisera nätverk med olika 
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slags aktörer är quattro-helix modellen. Modellen beskriver fyra olika typer av aktörer; 

offentliga, akademiska, företag och civilsamhälle. Enligt Lindberg, Lindgran och Packendorff 

(2014) beskrivs modellen som ett framgångsrikt verktyg för att gemensamt möta 

samhällsproblem genom samverkan. Modellen illustrerar att man som olika verksamheter når 

framgång tillsammans trots olikheter gällande ett flertal aspekter för att gemensamt arbeta 

mot ett och samma mål. Tidigare forskning har visat att ett högt social kapital inom ett 

nätverk skapar en fördel vid strävan efter gemensamma mål (Burt, 2000). Därav kan socialt 

kapital vara en förklaring till lyckad samverkan inom multi-aktörsnätverk, som exempelvis är 

konstruerade enligt quattro-helix modellen. 

Inom forskningen kring multi-aktörsnätverk är begreppet gemensam grund återkommande 

och anses som en viktigt aspekt (Edelenbos & Meerkerk, 2017). Gemensam grund är 

refererat till som en nödvändig förutsättning för multi-aktörsnätverk och dess processer. 

Gemensam grund kan definieras som gemensam förståelse, intressen och mål som stödjer de 

olika aktörerna i deras samverkan (Edelenbos & van Meerkerk, 2017). Inom multi-

aktörsnätverk är det därför av vikt att aktörer ämnar att sträva efter en gemensam målbild, 

och speciellt då målsättningar oftast tillämpas av antingen ledningen av ett nätverk eller av en 

extern aktör (Andersson et al., 2008; Jonsson et al., 2010). Jonsson et al. (2010) yrkar på att 

det därmed i många fall finns en överlappning mellan nätverkets uppsatta mål med aktörernas 

personliga mål och deras representerade medlemsorganisationers mål. Att definiera de olika 

målen inom multi-aktörssamarbeten är komplext, på grund av att ett gemensamt satt mål kan 

uppfattas olika av de involverade aktörerna (Lind, 2015). 

Enligt den svenska regeringen (2016) är det påvisat att nätverk och samverkan behövs för att 

arbete inom hållbarhet skall få ett bättre resultat. Tidigare forskning har även visat att 

fördelarna med nätverk för hållbarhet är många. Uppsala Klimatprotokoll har tidigare nämnts 

och är ett nätverk inom hållbarhet som gemensamt samverkar för ett miljövänligare Uppsala. 

Nätverket är ett multi-aktörsnätverk och innehar alla de olika slags aktörer enligt quattro-

helix modellen. Att nå en full målöverensstämmelse mellan olika aktörer sker sällan på grund 

av den konkurrerande naturen av relationerna (Gould, Ebers & Mcvicker Clinchy, 1999). 

Cueves, Julkunen och Gabrielssons (2015) studie visade att avsaknad av gemensam målbild 

hade en negativ påverkan på relationerna samt skapar misstro. Detta tyder därför på att 

samverkan inom ett multi-aktörsnätverk, som Uppsala Klimatprotokoll, kräver en gemensam 

grund att stå på. Tidigare forskning har ännu inte undersökt utförligt kring vad som leder till 

en stark gemensam grund för olika strategiska nätverk (Edelenbos & Meerkerk, 2017). 
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Denna studie grundar sig i att tidigare forskning inte undersökt utförligt vad som påverkar ett 

multi-aktörsnätverks gemensamma grund. Därför är det av stor betydelse att inte enbart 

belysa fördelarna med nätverk och dess starka gemensamma grund, exempelvis att nätverk 

leder till bättre prestation och samverkan för aktörerna inom nätverket. Det går även att 

undersöka vad som påverkar den gemensamma grunden att leda till en djupare förståelse för 

hur man kan arbeta inom ett nätverk för att skapa ännu bättre förutsättningar för alla som är 

medverkande. Tidigare forskning har visat på att socialt kapital är en faktor som leder till 

bättre samverkan och fler möjligheter. Genom att undersöka huruvida dimensionerna av 

socialt kapital påverkar den gemensamma grunden inom ett nätverk, speciellt ett multi-

aktörsnätverk konstruerat enligt quattro-helix modellen, kommer detta att bidra med 

indikationer för både praktiska åtgärder för olika multi-aktörsnätverk samt bidra till en 

språngbräda för framtida forskning. Denna studie kommer att undersöka olika dimensioner av 

socialt kapital med gemensam grund för att kunna urskilja vilken dimension av det sociala 

kapitalet som har störst påverkan på ett multi-aktörsnätverks gemensamma målbild, 

gemensamma förståelse och gemensamma intressen. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syften med den här studien är att undersöka vilken betydelse socialt kapital har för den 

gemensamma grunden inom ett multi-aktörsnätverk. För att skapa en fördjupad förståelse 

undersöker denna studie det sociala kapitalets tre dimensioner: den kognitiva, den relationella 

och den strukturella, och vilka dimensioner som har påverkan på ett multi-aktörsnätverks 

gemensamma grund.  

Frågeställningen är: Vilken betydelse har socialt kapital, genom dess dimensioner, på den 

gemensamma grunden inom ett multi-aktörsnätverk? 

1.3 Avgränsning 
Den här studien är avgränsad till att studera det sociala kapitalets samband med den 

gemensamma grunden i ett nätverk. Den gemensamma grunden kan sammanfattas som 

målöverensstämmelse, gemensamma intressen samt förståelse för varandra i ett nätverk. Det 

finns givetvis andra faktorer som kan påverka den gemensamma grunden i ett nätverk, men 

denna studie avgränsar sig till socialt kapital. Anledningen till det är att socialt kapital har 

visat sig vara viktigt i olika typer av organisationer och samarbeten, samt att socialt kapital är 

viktigt för att aktörer ska dela med sig av information, vilket bör vara viktigt i ett innovativt 
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nätverk som vill stärka samarbetet inom miljö och hållbarhet för att finna smarta lösningar 

som minskar människors och städers miljöpåverkan. 
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2. Uppsala Klimatprotokoll – ett multi-aktörsnätverk 
Uppsala Klimatprotokoll, initierat 2010, är ett nätverk som samverkar för att nå Uppsalas 

klimatmål och inspirera andra städer och länder att satsa på hållbarhet. Samarbetet startades 

till följd av FN:s klimatkonvention av Uppsala kommun som bjöd in lokala företag, 

universitet, föreningar och offentliga verksamheter för att samverka kring dessa frågor. Idag 

används nätverket som ett verktyg för att nå de mål i Uppsala kommuns miljö- och 

klimatprogram som sträcker sig mellan åren 2014 till 2023. Nätverket består idag av 33 

medlemsorganisationer från den privata sektorn, akademiska sektorn, offentliga sektorn och 

civilsamhällessektorn (se bilaga 1). Klimatprotokollets mål är inriktade på klimatpåverkan 

och att uppnå en giftfri miljö. Ett exempel på ett långsiktigt miljö- och klimatmål som 

upprättats är att Uppsala år 2050 skall vara klimatpositivt. Detta innebär att utsläpp av fossila 

bränslen skall ha minskat med 100 procent eller mer jämfört med år 1990 (Uppsala 

Klimatprotokoll, 2018).  

Uppsala Klimatprotokoll samverkar genom en processledning, samordningsgrupp och 

klimatgrupp samt via rundabordsmöten och fokusgrupper. Processledningen innefattar 

tjänstemän från Uppsala kommun och samordningsgruppen agerar som stöd till 

processledningen.  Klimatgruppen är en arbetsgrupp där representanter från medlemmar möts 

årligen ett antal gånger “för samverkan, utveckling och praktiskt arbete” (Uppsala 

klimatprotokoll, 2018). Fokusgrupper innefattar arbetsgrupper skapade utifrån intresse samt 

behov och man kan delta i arbetsgrupperna även om ens organisation inte är medlem i 

Uppsala Klimatprotokoll. Fokusgrupperna Energi, Sol, Hållbart resande, Hållbara 

godstransporter, Jakten på Plats och Hållbar stadsdelsutveckling är exempel på fokusgrupper 

som är aktiva idag. Två gånger per år träffas miljö- och ledningsrepresentanter från aktörerna 

för samverkan. Ett effektivt verktyg framtaget av Uppsala Klimatprotokoll är 

hållbarhetsportalen. Portalen innehåller klimatfrågor, hållbarhetsredovisning, presentations- 

och tryckmaterial samt delade dokument för nätverkets medlemmar.  

Syftet med nätverket är att med gemensamma krafter bidra till hållbar utveckling och nå 

långsiktiga mål inom klimatområdet för Uppsala kommun. Nätverket skall utnyttjas i form av 

en samverkansplattform för att skapa innovativa lösningar för miljö- och klimatpåverkan. För 

att kunna skapa innovativa lösningar drar de nytta av varandras erfarenheter och kunskaper. 

Uppsala Klimatprotokoll är inne på sin tredje protokollsperiod, åren 2015 till 2018. Uppgiften 

för denna period är “att nå målet 2020 genom att stärka medlemmarnas förmåga att 
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genomföra nuvarande och nya åtgärder och mål, samt tydliggöra för den nationella nivån att 

en starkare politik är önskvärd för att möjliggöra detta.” (Uppsala Klimatprotokoll, 2015).  

Ett framstående karaktärsdrag i alla nätverkstyper är olika repetitiva utbyten mellan aktörerna 

i ett nätverk (Podolny & Page, 1998). Enligt Inkpen och Tsang (2005) finns det en mängd 

olika typer av nätverkssamverkan. I denna fallstudie studeras nätverkstypen strategisk allians, 

vilket anses som den mest passade nätverkstypen av studieobjektet Uppsala Klimatprotokoll. 

Strategisk allians är även den mest förekommande och studerade av alla nätverkstyper. En 

strategisk allians kan beskrivas som en grupp av företag eller olika slags verksamheter som 

frivilligt ingår ett samarbete, i syfte att dela, utbyta eller gemensamt utveckla olika slags 

produkter, teknologier eller någon form av service (Gulato, 1998; Inkpen & Tsang, 2005). 
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3. Teori  
I detta kapitel presenteras teorin som ligger till grund för studien. Först presenteras vad som 

innebär med begreppen multi-aktörsnätverk och aktörssamverkan, därefter socialt kapital och 

de tre dimensioner som ingår i det, inklusive en litteraturöversikt och tidigare forskning. 

Slutligen presenteras teorin bakom gemensam grund. 

3.1 Vad är ett multi-aktörsnätverk? 

Aktör-nätverksteorin (ANT) är ett teoretiskt ramverk för att beskriva relationer och dess 

processer inom ett nätverk. Hela kontexten tas i beaktande för att fånga komplexiteten och 

därmed inte bortse från att mindre element kan vara av betydelse (Latour, 2005). Latour 

(2005) beskriver en aktör som antingen ett mänskligt eller icke mänskligt element som avser 

att ta plats i nätverket och att utnyttja resurserna från andra aktörer inom nätverket. Inom ett 

så kallat aktör-nätverk agerar aktörerna utifrån sina gemensamma intressen genom att sträva 

efter en samverkan inom ett nätverk och därmed ha samma chans att påverka inom ett 

nätverk. En aktör agerar utifrån sin materiella och mänskliga omgivning, vilket leder till att 

det är interaktionen mellan nätverkets materiella och mänskliga deltagare som karaktäriserar 

nätverket. Ett nätverk kan även beskrivas som en uppsjö individer, entiteter, och olika enheter 

som samverkar kring vissa frågor för att stärka sin position (Håkansson & Snehota, 2006). 

Denna teori kommer i denna studie att tolkas genom att aktörerna utgår från sin 

representerade verksamhet inom nätverk. Därav karaktäriseras nätverket av både de 

individuella aktörerna men även av vilka verksamheter aktörerna representerar. 

3.2 Aktörssamverkan  
För att på ett mer utförligt sätt kunna illustrera skillnaden mellan aktörer inom olika multi-

aktörsnätverk kan man utgå från ett samverkansperspektiv. Triple-helix modellen är en 

modell för samverkan mellan tre aktörer och utvecklades av Etzkowitz och Leydesdorff 

(2000). Quattro-helix modellen är en vidareutveckling av triple-helix modellen. Modellen 

utgår ifrån ett samverkansperspektiv mellan fyra aktörer i samhället: den offentliga sektorn, 

företagssektorn, akademiska sektorn och en fjärde aktör som inte ingår i triple-helix 

modellen: civilsamhället. Modellen stämmer väl in på det nätverk som är föremål för den här 

studien, då Uppsala Klimatprotokoll har aktörer från offentlig sektor, civilsamhället, 

akademin och företag. Dessa fyra olika slag av olika sektorer interagerar och samverkar med 

varandra. Den offentliga sektorn som en aktör företräds av, är i många fall lokala 

förvaltningsområden såsom kommuner, eller regionala förvaltningar som regioner eller 
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landsting. Företagssektorn är det privata näringslivet samt offentligt ägda företag. Hit hör 

exempelvis byggbolag, kommunala samt statliga företag. Den akademiska sektorn 

representeras framför allt av universitet, högskolor eller andra utbildningsinstitutioner. Det 

civila samhället som en sektor företräds av ideella organisationer. Deras motiv är sällan 

ekonomiska, och hit hör exempelvis idrottsföreningar, studieförbund, kyrkor och 

välgörenhetsorganisationer (Björk, 2013). Genom att sammanföra olika aktörer från dessa 

fyra sektorer går det att skapa ett framgångsrikt koncept för att möta olika samhällsproblem 

(Lindberg, Lindgren & Packendorff, 2014).  

 

 

Figur 1. Quattro-Helix Modellen (Björk, 2013).  

 

Figuren illustrerar de fyra olika sektorer som quattro-helix modellen består av och kan 

illustreras i olika multi-aktörsnätverk. I denna studie kommer denna modell användas genom 

att undersöka om det finns någon skillnad utifrån aktörernas upplevelse från sektor till sektor 

av de tre dimensionerna av socialt kapital och den gemensamma grunden inom nätverket 

Uppsala Klimatprotokoll.  

3.3 Socialt kapital 
Socialt kapital är ett begrepp som etablerat sig under de senaste 30 åren. Begreppet beskriver 

de mellanmänskliga relationer som finns och som bygger på bland annat förtroende och tillit. 

Vanligtvis används konceptet på samhällsnivå när man diskuterar hur samhälleliga faktorer 

påverkar hela populationer. Exempelvis populariserade den berömda amerikanska 

statsvetaren Robert Putnam begreppet i sin storsäljare “Bowling Alone” (2000) där han 

studerade hur den mellanmänskliga tilliten hos människor i USA har minskat under 1900-
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talet, samt Francis Fukuyama (1995) som också studerat begreppet på nationsnivåer. Men 

begreppet har även vunnit mark inom den företagsekonomiska litteraturen, och då inte minst 

inom studier som gäller nätverk och hur samverkan i nätverk fungerar. Socialt kapital har 

bland annat av forskare visat sig ha en positiv påverkan på samarbetsförmågan hos 

människor, vilket i sin tur är behändigt vid skapandet av nya föreningar och innovativa 

organisationer (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Socialt kapital kan betraktas som en ogripbar 

resurs (Coleman, 1988; Nanetti & Holguin, 2016), vilket kan tillhandahållas vid medverkan 

inom nätverk där man drar nytta av varandras olika resurser. Tidigare forskning av socialt 

kapital har mestadels fokuserat på vikten av de olika sociala relationerna som resurser (Burt, 

1992; Liao & Welsch, 2005). Konceptet socialt kapital har på senare tid inte bara inkluderat 

de sociala resurserna som inbäddade i de olika relationerna, utan även de olika normer och 

värden de olika aktörerna och individerna aktivt besitter (Tsai & Ghoshal, 1998; Liao & 

Welsch, 2005). Tidigare forskning har även definierat och operationaliserat konceptet socialt 

kapital som endimensionellt, vilket kan begränsa utforskningen av socialt kapital som 

koncept (Liao & Welsch, 2005). Den definition av socialt kapital som används i den här 

uppsatsen är tagen från forskarna Janine Nahapiet och Sumantra Ghoshal (1998), som menar 

att socialt kapital är summan av de faktiska och potentiella resurserna som är inbyggda i och 

härrör från de nätverk av relationer som innehas av en individ eller en social enhet. Nahapiet 

& Ghoshal (1998) delar in socialt kapital i tre dimensioner: strukturell, relationell och 

kognitiv dimension, vilket bidrar till en multidimensionell konstruktion av konceptet som har 

använts i ett flertal studier (Liao & Welsch, 2005).  

3.3.1 Strukturell dimension 
Strukturell dimension berör hur ett nätverk av relationer är uppbyggt och vilka egenskaper 

detta nätverk kan tänkas ha. Strukturell dimension rör därmed det sammanhängande mönstret 

av kopplingar mellan de olika aktörerna i nätverket. Ett nätverks struktur kan beskrivas på 

olika sätt: densiteten på nätverket (hur starka banden mellan aktörerna är i genomsnitt), 

konnektiviteten (hur starkt sammankopplade aktörerna är) samt den hierarkiska nivån mellan 

aktörerna (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Enligt Nahapiet och Ghoshal (1998) ger stark 

kommunikation upphov till en utveckling av den kognitiva dimensionen, vilket även kan leda 

till en bättre samverkan. Tidigare studier har visat att den strukturella dimensionen av socialt 

kapital i strategiska allianser framför allt berör stabiliteten, hierarkin samt kopplingen mellan 

aktörerna (Inkpen & Tsang, 2005). Genom att studera en individs upplevda känsla av 

stabilitet, hierarkin mellan aktörerna och informations- samt kunskapsflöden mellan 
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individerna inom nätverket går det att uppskatta graden av den strukturella dimensionen av 

socialt kapital inom ett nätverk.  

3.3.2 Relationell dimension 
Relationell dimension berör de personliga relationer som existerar mellan de olika aktörerna i 

nätverket, såsom respekt och vänskap (Nahapiet & Ghoshal, 1998), och som påverkar deras 

relation till varandra. Viktiga faktorer i den relationella dimensionen är tillit och trovärdighet 

(Fukuyama, 1995; Putnam, 1993; Nahapiet & Ghoshal, 1998), normer (Coleman, 1990; 

Putnam, 1995; Nahapiet & Ghoshal, 1998) skyldigheter och förväntningar (Burt, 1992; 

Coleman, 1990; Granovetter, 1985; Mauss, 1954; Nahapiet & Ghoshal, 1998) samt slutligen 

identitet och identifikation (Håkansson & Snehota, 1995; Merton, 1968; Nahapiet & Ghoshal, 

1998). Tillit är särskilt viktigt i ett nätverk för att aktörerna ska våga dela med sig av 

erfarenheter, information och kunskap till varandra. En brist på tillit kan leda till stor 

rollosäkerhet hos aktörerna (Inkpen & Tsang, 2005). Därmed bör den relationella 

dimensionen anses vara viktig och närvarande vid studerandet av interorganisatoriska 

relationer (Kenis et al., 2008;2009). Genom att studera individernas upplevelse av tillit, 

personkemi, goda intentioner och goda relationer gentemot de andra aktiva individerna inom 

det gemensamma nätverket går det att uppskatta graden av den relationella dimensionen.  

3.3.3 Kognitiv dimension 
Den tredje och sista dimensionen av socialt kapital är den kognitiva dimensionen och 

definieras enligt Nahapiet och Ghoshal (1998) av de faktorer som bidrar till delade 

värderingar, uppfattningar och visioner hos aktörerna. Till den kognitiva dimensionen hör 

även delade språk och koder. Den kognitiva dimensionen hör till det som kan kallas för “det 

allmännas bästa-aspekten av socialt kapital” (Coleman, 1990; Tsai & Ghoshal, 1998). Enligt 

Inkpen & Tsang (2005) är den kognitiva dimensionen i strategiska allianser framför allt 

baserad på kultur, och i den kulturella aspekten betonas framför allt normer och beteende. 

Enligt dem så finns det ofta en stark “kulturell kompromiss” mellan olika aktörer i strategiska 

allianser. Idén med att studera den kognitiva dimensionen är att kunna urskilja ett nätverks 

utveckling av både sociala och kognitiva repertoarer, vilket är det som påverkar de olika 

individernas bild och uppfattning av världen och deras interaktioner med andra beroende på 

om individerna i nätverket delar en gemensam referensbild (Brown & Duguid, 2001). 

Därmed genom att studera individens strävan efter gemensamma värderingar, gemensam 

kultur och gemensam vision går det att uppskatta graden av den kognitiva dimensionen inom 

ett nätverk.  
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3.4 Gemensam grund 
Begreppet gemensam grund används främst inom litteratur kring konflikthantering och 

konsensusskapande (Edelenbos & Meerkerk, 2017). I Edelenbos och Meerkerks (2017) studie 

används konceptet för att indikera i vilken utsträckning olika aktörers intressen är 

gemensamma när de olika aktörerna har olika mål och ambitioner. Författarna använder sig 

av en definition från ett socialpsykologiskt perspektiv, vilket inkluderar gemensamma mål, 

intressen samt ömsesidig förståelse som stödjer aktörernas handlingar i deras gemensamma 

aktiviteter. Alla dessa beståndsdelar som utgör en gemensam grund bör dock uppfattas vara i 

ett dynamiskt stadie som är i konstant förändring (Baker et al. 1999; Edelenbos & Meerkerk, 

2017).  

Olika affärsaktörer förlitar sig på externa aktörer för att nå sina mål (Thorelli, 1986), vilket 

tyder på att det finns ett slags beroende av en annan aktör när det kommer till måluppfyllelse. 

Därför är det av stor betydelse att socialt kapital förekommer vid ett samarbete mellan två 

aktörer som präglas av både samarbete och konkurrens (Wang & Krakover, 2008). Enligt 

Barringer och Harrison (2000) kan målöverensstämmelse användas för att underlätta 

värdeskapandet i en relation mellan olika organisationer. Målöverensstämmelse kan vara en 

stor del av affärsrelationer beroende på syfte av samarbetet mellan aktörerna och vid 

antagandet att samarbetet är frivilligt (Hardy & Philips, 1998).  

Genom att de samarbetande aktörerna har överensstämmande mål kan det leda till högre 

tillfredsställelse hos de inblandade aktörerna (Hatfield & Pierce, 1994). Graden av 

tillfredsställelse används ofta vid mätning av relationseffektivitet (Cueves, Julkunen & 

Gabrielsson, 2015). Att nå full målöverensstämmelse mellan olika samarbetande aktörer sker 

sällan på grund av den konkurrerande naturen av relationerna (Gould, Ebers & Mcvicker 

Clinchy, 1999). Cueves, Julkunen och Gabrielssons (2015) studie visade att avsaknad av en 

gemensam målbild hade en negativ påverkan på relationerna samt skapade misstro. Detta 

tyder därför på att förvaltningen av ett nätverk, med många olika aktörer, kräver en stark 

målbild för att kunna skapa starka relationer genom tillit.  

Emellertid är det inte ändamålsenligt att sträva efter att nå en full målkongruens. Att definiera 

mål vid multi-aktörssamarbeten är ett komplext problem, eftersom gemensamma mål kan 

uppfattas olika av de involverade aktörerna (Lind, 2015). Lind (2015) åsyftar att de 

involverade aktörerna även har individuella mål när de ingick samarbetet vilket skapar mer 

komplexitet vid definitionen av gemensamma mål. Corsaro and Snehota (2011) påvisar att en 
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aktör har mer än ett mål. Komplexiteten vid kartläggningen av mål ökar även när mer än två 

aktörer är involverade i samarbetet (Barlow et al., 2006, Ritter et al., 2004).  

3.5 Konceptuell sammanfattning  
På grund av att både socialt kapital och gemensam grund är komplexa fenomen har ett 

teoretiskt ramverk från tidigare forskning upprättats. I tidigare forskning har begreppet socialt 

kapital brytits ned till tre dimensioner: strukturell, relationell samt kognitiv (Inkpen & Tsang, 

2005; Nahapiet & Ghoshal, 1998). Tidigare forskning har även operationaliserat begreppet 

gemensam grund i form av aktörernas gemensamma mål, intressen och förståelse (Edelenbos 

& van Meerkerk, 2017). Denna studie utgår således från detta teoretiska ramverk.  

Tabell 1. Konceptuell sammanfattning. 

Begrepp Definition Referens 

Socialt kapital: tre 
dimensioner 

1) Strukturell: berör hur nätverket är konstruerat 
2) Relationell: berör främst graden av tillit och 

trovärdighet 
3) Kognitiv: berör främst värderingar och kultur 

hos aktörerna i nätverket  

(Inkpen & Tsang, 2005; 

Nahapiet & Ghoshal, 

1998) 

Gemensam grund  Gemensamma mål, intressen och förståelse mellan  
aktörer 

(Edelenbos & van 
Meerkerk, 2017) 

 

Som tidigare nämnts, ämnar denna studie att undersöka om det existerar ett samband mellan 

de tre dimensionerna av socialt kapital och den gemensamma grunden inom ett multi-

aktörsnätverk. Därav kräver studiens syfte en redovisning för de samband som skall 

undersökas i undersökningen. Den konceptuella modell som utformats för studiens metod och 

design presenteras nedan.  
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Figur 2. Konceptuell modell av relationen mellan socialt kapital och gemensam grund, 
baserat på det teoretiska ramverket.   
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4. Metod och Design 
Uppsatsen är en kvantitativ studie och skriven i enlighet med ett deduktivt metodologiskt 

synsätt som innebär att teorin styr forskningen. Metoden är vald för att på bästa sätt besvara 

studiens frågeställning. Den design som uppsatsen bygger på är en tvärsnittsdesign som mäter 

två eller fler variabler i syfte att upptäcka kopplingar dem emellan (Bryman & Bell, 2015). 

Föremål för studien är det lokala klimatnätverket Klimatprotokollet i Uppsala.  

4.1 Datainsamling 
Den metod för datainsamling som används i den här undersökningen är enkäter innehållandes 

ett antal påståenden som respondenten besvarar själv. Svaren är graderade enligt en skallinje 

som är konstruerade enligt en Likert-skala från ett till sju. Likert skalan är utvecklad av 

Rensis Likert och används frekvent i forskning för att formulera attitydfrågor som 

tillsammans genererar en så kallad multipel indikatormätning (Bryman & Bell, 2015).  I 

denna studie innebär sju på skalan att påståendet “stämmer väl”, och ett på skalan innebär att 

påståendet “stämmer inte alls” (se bilaga 3). Begreppen som studien avser att mäta är flera 

variabler: de oberoende dimensionerna av socialt kapital samt den beroende variabeln 

gemensam grund. Socialt kapital är vidare indelat i tre dimensioner: den strukturella, den 

relationella och den kognitiva. I bilaga 2 illustreras hur enkäten är utformad och anger de 

frågor som avser att mäta varje dimension samt gemensam grund. 

Enkäten skickades ut via e-post. Det finns både fördelar och nackdelar med att använda den 

här metoden för datainsamling som måste tas i beaktande. Fördelar är att det är praktiskt då 

enkäten är elektronisk och går ut via mail, samt att det går att nå många respondenter i 

nätverket som annars inte hade varit möjliga att nå för exempelvis en vald kvalitativ metod 

som intervjuer, som är mer tidskrävande för alla parter. En annan fördel är att det är lätt att 

administrera de svar som inkommer från respondenterna. Det föreligger inte heller någon 

“intervjuareffekt”, dvs att någon av frågeställarna på något sätt kan tänkas påverka 

respondenten och därmed orsaka bias i svaren. Det finns dock flera nackdelar som kan uppstå 

med frågeformulär. Respondenterna kan inte få hjälp om de fastnar vid en fråga och inte vet 

hur de ska svara, och för att undvika detta problem i största möjliga mån har enkäten testats 

på flera provpersoner som står utanför nätverket. Ett annat problem är att det föreligger en 

risk att respondenterna helt enkelt undviker att svara på frågeformuläret och att det erhålls en 

alltför låg svarsfrekvens. För att undvika detta har god kontakt upprättats med ansvarig för 

nätverket Klimatprotokollet som muntligen lovat att se till så att så många som möjligt svarar 

på frågeformuläret. En annan nackdel kan vara att följdfrågor inte kan ställas, samt att det 
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inte finns någon garanti för att det är rätt person som svarar på enkäten (Bryman & Bell, 

2015), det vill säga i det här fallet en person som är insatt i nätverket. Alla personer som 

deltog i den här studien blev garanterade anonymitet.  

4.2 Forskningsetiska principer  
Forskningsetiska principer syftar till att vägleda den enskilda forskaren och främja en god 

avvägning mellan forskningskravet samt individskyddskravet. Det finns fyra allmänna 

huvudkrav inom individskyddskravet som denna studie har haft i åtanke och applicerat vid 

utformningen av enkäten. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I denna studie konkretiseras dessa krav i form av 

genom att inför varje enkät informerades respondenterna om studiens syfte, att de har rätt att 

bestämma över sin medverkan i denna studie, att deras personuppgifter inte kommer finnas 

med, rätt till anonymitet samt att insamlad data endast kommer användas för studiens 

ändamål (Teorell & Svensson, 2007). 

4.3 Urval  
Urvalet som ligger till grund för uppsatsen är Uppsala Klimatprotokoll, som är ett multi-

nätverk som samverkar för att nå Uppsala Klimatmål samt bidra till att inspirera till 

hållbarhet. Uppsala Klimatprotokoll är ett multi-aktörsnätverk och har aktiva medlemmar 

från alla fyra sektorer inom Quattro-helix modellen, vilket är en samverkansmodell. Metoden 

för utvalda respondenter är ett så kallat ändamålsenligt urval, vilket är vanligt förekommande 

inom kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2015). De personer som representerar respektive 

aktör i nätverket är de som svarar på enkäten, och de svar som erhålls är anonyma. 

I denna studie togs kontakt med processledaren för Uppsala Klimatprotokoll i syfte att kunna 

etablera kontakt med och utskick av enkäter till resten av medlemmarna. På grund av att så få 

svar (n=26) inkom kan dock inte den insamlade datan generaliseras men kan agera som 

språngbräda för framtida forskning (Bryman & Bell, 2015).  

4.4 Validitet och reliabilitet  
Validitet är ett koncept som rör huruvida man mäter det man avser att mäta. Det finns tre 

olika slags validitet som bör tas i beaktande: intern validitet, extern validitet samt 

begreppsvaliditeten. Reliabilitet avser hur tillförlitlig den mätning som utförs är och om den 

går att replikera. Reliabilitet brukar delas in i intern och extern reliabilitet. (Bryman & Bell, 

2015)  
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4.4.1 Intern validitet 
Intern validitet rör huruvida det finns ett kausalt samband mellan de variabler som studien 

avser att mäta. Vanligtvis uppvisar enkätundersökningar en bristande intern validitet, då det 

inte med säkerhet går att säga att det är den ena variabeln som med säkerhet påverkar den 

andra (Bryman & Bell, 2015). Hur de olika variablerna som den här studien mäter, socialt 

kapital i tre dimensioner samt gemensam grund och hur de påverkar varandra är en svår 

balansgång.   

4.4.2 Extern validitet 
Extern validitet berör om det går att generalisera den här studien i en annan kontext, vilket 

brukar vara ett av huvudsyftena med kvantitativa studier. Denna typ av validitet är generellt 

stark i sådana här studier (Bryman & Bell, 2015), och det är troligt i den här studien eftersom 

det med stor sannolikhet även går att applicera den här studien på liknande multi-

aktörsnätverk i andra kommuner eller organisationer utanför Uppsala. För att säkerställa en 

hög extern validitet valdes systematiskt de som representerar respektive aktör ut att delta i 

studien så att den blir representativ för just den här typ av nätverk. 

4.4.3 Begreppsvaliditet 
Begreppsvaliditeten fokuserar på om de begrepp och koncept som studien avser att mäta har 

blivit operationaliserade korrekt, dvs om man mäter det avser att mäta samt hur väl 

intervjufrågorna mäter det begrepp och fenomen som det avser att mäta. Detta blir ofta 

subjektivt i sådana här studier (Bryman & Bell, 2015). De tre dimensionerna av socialt 

kapital som används i den här studien är tagna från Nahapiet och Ghoshals (1998), och är 

sedan länge etablerade genom forskningen, och har använts i många tidigare studier (se 

litteraturöversikt). Ett problem som dock kan uppstå vid studier där man översätter begrepp 

från engelska till svenska är just att en viss felöversättning kan uppstå (Bryman & Bell, 

2015). Operationalisering och enkät kan ses i bilaga 2 och bilaga 3.  

4.4.4 Intern reliabilitet 
Intern reliabilitet berör huruvida flera personer, dels de som utför studien samt de som deltar i 

den, uppfattar och är i konsensus gällande hur de uppfattar de olika begreppen och framför 

allt indikatorerna (Bryman & Bell, 2015). För att öka den interna reliabiliteten modellerades 

enkäten efter tidigare forskning samt efter egen infallsvinkel för att på bästa möjliga sätt inte 

skapa missförstånd. Begrepp har förklarats och förtydligats i utskicken av enkäterna. I början 
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på enkäten framgår tydligt syftet med uppsatsen samt instruktioner för hur personerna som 

ska svara på den går till väga.   

4.4.5 Extern reliabilitet 
Extern reliabilitet rör huruvida det för en utomstående person går att replikera den här studien 

och få samma resultat. En studie som uppvisar en hög grad av extern reliabilitet innebär att 

andra personer som mäter exakt samma sak bör få samma resultat. Replikerbarhet är oerhört 

viktigt inom forskning, då den mesta forskningen som bedrivs är en påbyggnad av tidigare 

forskning, varpå studier ofta görs om, det vill säga replikeras. På grund av detta har stor fokus 

varit på planerandet och utförandet av denna studie att operationalisera begrepp som mäts 

genom tidigare forskning. Detta leder till att studien får högre extern reliabilitet och blir 

lättare att replikera av framtida forskning för att mäta samma sak och därmed få samma 

resultat. En förutsättning för att uppnå hög grad av validitet är just en hög grad av extern 

reliabilitet, det vill säga om andra forskare skulle mäta samma sak men få andra resultat så är 

nog validiteten väldigt dålig (Bryman & Bell, 2015).   

4.5 Dataanalys 
För att undersöka sambanden mellan de olika variabler som mättes genomfördes en analys 

som inte mäter kausalitet utan istället korrelation. För att undersöka sambanden mellan de 

variabler använda i denna studie har Spearmans rangkorrelationskoefficient använts. Då 

populationen i detta fall är relativt litet, det vill säga mindre än 50, (n = 26 < 50) går det inte 

att generalisera över andra populationer. 

4.5.1. Spearman's rangkorrelationskoefficient  
Spearmans rangkorrelationskoefficient är ett så kallat icke-parametriskt mått. Spearmans 

rangkorrelationskoefficient använder ett likadant sätt att beräkna sambandet mellan två 

observationsserier som Pearsons r, men använder istället rangordnade observationsserier för 

att beskriva sambandet i form av en monoton funktion. En uträkning med måttet av en 

korrelation med resultatet +1 benämns som en perfekt positiv korrelation medan resultatet -1 

benämns som en perfekt negativ korrelation. Att en korrelation antingen är positiv eller 

negativ är på grund av att det är en indikation på riktningen av relationen mellan variablerna. 

Den statistiska signifikansen av en uträknad korrelation påverkas av två faktorer. Den ena 

faktorn är storleken av den beräknade koefficienten, medan den andra är storleken av den 

valda urvalet (Bryman & Bell, 2015).  
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4.5.2 Multikollinearitet  
Multikollinearitet uppstår när två eller fler av de oberoende variablerna som används i en 

studie är beroende av varandra på ett systematiskt vis. Detta kan ge studiens resultat 

komplikationer i form av reliabiliteten på grund av att det blir svårt att separera dess påverkan 

av parametrarna (Alin, 2010). Ett rekommenderat mått som använts i tidigare forskning är till 

exempel 0,8 vid beräkningen av multikollinearitet, det vill säga att om korrelationen mellan 

de oberoende variablerna överstiger 0,8 kan det indikera att värdet är för stort (Westerlund, 

2005). Därmed redovisas en korrelationsmatris (se tabell 4) för att undersöka i vilken 

utsträckning de oberoende variablerna i denna studie är beroende av varandra och därefter 

diskuteras dess påverkan.   
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5. Resultat och analys 
För att på ett enklare sätt kunna presentera resultaten samt tolka dem, presenteras resultat- 

och analysdelen i ett och samma kapitel. Först presenteras en överblick över de svar som 

mottogs i samband med enkätundersökningen. Efter det visas de korrelationer som studien 

genererade mellan de olika dimensionerna av socialt kapital samt den gemensamma grunden. 

Därefter utfördes ett eftertest, för att ytterligare bryta ner resultaten enligt den 

samverkansmodellen som presenterades tidigare i uppsatsen, så visas även resultaten samt 

analys av dessa för de olika sektorerna i multi-aktörsnätverket var för sig. Tabellerna för 

respektive sektorer i slutet av kapitlet är strukturerade på samma sätt med undantag för 

civilsamhälle och offentlig sektor som ej innehåller korrelation då urvalet från de två 

sektorerna i nätverket var för litet. 

5.1 Mottagna svar  

Resultatet består av insamlad data från enkäter. Datan som insamlats representerar 

sammanlagt 26 respondenter från fyra olika sektorer från multi-aktörsnätverket Uppsala 

Klimatprotokoll.  

Tabell 2. Urval: antal aktörer i nätverket samt antalet svar som inkom från respektive sektor i 

den här studien. En aktör kan ha fler representanter inom nätverket.  

Respektive sektor Antal aktörer (andel av 
nätverket i %) 

Antal svar (andel av svaren i 
%) 

Akademi 3 (9,1%) 7 (26,9%) 

Företag 22 (66,7%) 15 (57,7%) 

Offentlig sektor 4 (12,1%) 2 (7,7%) 

Civilsamhälle 4 (12,1%) 2 (7,7%) 

Totalt: 33  26  

 

Totalt ingår det 33 aktörer i nätverket Klimatprotokollet, varav lejonparten tillhör olika 

företag, både privatägda företag och företag som är kommunalt eller statligt ägda. Antalet 

faktiska människor som är delaktiga i nätverkets arbete skiljer sig åt från år till år och från 

aktör till aktör. Generellt kan man säga att desto större aktör desto fler personer är 
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involverade i nätverket. Av de som svarade på enkäten så var det sju respondenter som 

representerade akademin, vilket är en kraftig överrepresentation sett till att det bara är tre 

aktörer från akademin i nätverket. För de övriga sektorerna i nätverket så har dock ej önskvärt 

resultat uppnåtts gällande svarsfrekvensen. Endast hälften av aktörerna i offentlig sektor samt 

civilsamhälle svarade på enkäten. För deltagare som tillhör företagssektorn så svarade 15 

personer, vilket motsvarar drygt 58% av alla svar som inkommit.  

5.2 Korrelation för Uppsala Klimatprotokoll  
Från den insamlade datan har värden beräknats för Uppsala Klimatprotokoll som en enhet. I 

tabell 3 redovisas median, medelvärde, standardavvikelse samt korrelationen med gemensam 

grund för Uppsala Klimatprotokoll.  

5.2.1 Resultat korrelation Uppsala Klimatprotokoll 
Medelvärdet från respektive dimension och gemensam grund har inga avvikande värden, 

vilket även gäller för standardavvikelsen. De tre dimensionerna av socialt kapital har en 

positiv korrelation med gemensam grund. Dock har den kognitiva dimensionen en lägre 

korrelation än de två andra dimensionerna.  

Tabell 3. Uppsala Klimatprotokoll. Median, medelvärde, standardavvikelse och korrelation.  

Uppsala 
Klimat-
protokoll 

 

Median  Medelvärde (µ) Standard- 

avvikelse (sd) 

Korrelation  

Gemensam 
grund 

Strukturell 
dimension  

5,00 4,76 0,72 0,55*** 

Kognitiv 
dimension  

6,00 5,38 0,82 0,20 

Relationell 
dimension 

6,00 5,42 0,98 0,47*** 

Gemensam 
grund 

5,00 5,05 1,03 1,00 

 

***, p < 0,01 
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5.2.2 Analys korrelation Uppsala Klimatprotokoll  
Man kan observera att den strukturella dimensionen har en starkare korrelation med 

gemensam grund än de två andra dimensionerna. Detta tyder på att representanterna från alla 

medverkande aktörer upplever att den strukturella dimensionen är mest sammanfallande med 

gemensam grund. Detta kan indikera på att den strukturella dimensionen är av störst påverkan 

för nätverket när det gäller deras upplevde gemensamma grund. Den relationella dimensionen 

genererade även en positiv korrelation med gemensam grund och medelvärdet tyder på att 

respondenterna inom multi-aktörsnätverket upplever att tillit och förtroende existerar i hög 

grad.  

Socialt kapital kan uppfattas som en ogripbar resurs i ett multi-aktörsnätverk (Coleman, 

1988; Nanetti & Holguin, 2016), och enligt Håkansson och Snehota (2006) är utnyttjandet av 

varandras resurser av största vikt för samverkan skall fungera. Att högt förtroende och tillit är 

viktiga komponenter när olika aktörer ska uppnå målöverensstämmelse är känt sedan tidigare 

(Cueves, Julkunen & Gabrielsson, 2015), vilket även resultaten för den relationella 

dimensionen stärker i viss utsträckning. Däremot indikerar även resultaten att den strukturella 

dimensionen bör uppfattas vara av större vikt inom ett multi-aktörsnätverk för att utveckla 

dess gemensamma grund. Detta tyder på att utvecklingen av ett nätverks gemensamma grund 

i en begränsad utsträckning kan främjas genom utveckling av den strukturella dimensionen, 

vilket Nahapiet och Ghoshal (1998) menar är en indikation på hur starka relationerna är, hur 

starkt sammankopplade de är och vilken grad den hierarkiska nivån mellan aktörerna inom ett 

nätverk befinner sig.  

Tillsammans med den relationella dimensionen, har även den kognitiva dimensionen ett högt 

medelvärde vilket kan indikera att nätverket upplever att det finns gemensamma värderingar 

och kultur i stor utsträckning, men studien konstaterar en svag korrelation med gemensam 

grund för den kognitiva dimensionen. Det finns belägg för att den kognitiva dimensionens 

utveckling främjas av en stark kommunikation inom nätverk, vilket leder till en bättre 

samverkan (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Respondenterna från Uppsala Klimatprotokoll 

upplevde den kognitiva dimensionen i hög grad vilket därmed kan antyda att 

kommunikationen är stark inom nätverket. Det kan i sin tur tolkas som att gemensam kultur 

och värderingar är av mindre relevans för den gemensamma grunden när det kommer till den 

här typen av multi-aktörsnätverk.  

Man kan urskilja en markant positiv korrelation mellan den strukturella dimensionen av 

socialt kapital och gemensam grund, vilket kan ge en indikation på att den strukturella 



	
 
25	

dimensionen har ett starkare samband med den gemensamma grunden än de andra 

dimensionerna. För Uppsala Klimatprotokoll var den upplevda strukturella dimensionen lägre 

än de andra dimensionerna. Detta kan indikera på att Uppsala Klimatprotokoll bör se över hur 

de kan öka de faktorer som präglar den strukturella dimensionen i syfte att öka den 

gemensamma grunden i multi-aktörsnätverket.  

I tabell 4 som presenteras nedan illustreras en korrelationsanalys för dimensionerna av socialt 

kapital med gemensam grund, men även det totala sociala kapitalet för att redogöra hur pass 

väl de olika dimensionerna har ett samband med det totala sociala kapitalet. I tabellen 

redovisas även korrelationerna mellan de oberoende variablerna för att kunna urskilja om det 

existerar någon grad av multikollinearitet och om det har någon påverkan. Som tidigare 

nämnts i metod- och designkapitlet, bör inte oberoende variabler inneha en korrelation över 

0,8 med varandra, vilket isåfall indikerar en hög grad av multikollinearitet. I tabell 4 kan man 

lägga märke till att korrelationen mellan socialt kapital och den strukturella dimensionen är 

0,82. De andra dimensionerna har även de positiva korrelationer med socialt kapital. Detta 

tyder emellertid på ett existerande samband, vilket Nahapiet och Ghoshal (1998) illustrerade i 

deras teoretiska forskning. Genom att socialt kapital mäts i denna studie genom de tre olika 

dimensioner bör de tre dimensionerna generera höga korrelationer med socialt kapital. De tre 

dimensioner skall dock inte generera höga korrelationer med varandra. Sammanfattningsvis 

finns det en hög grad av multikollinearitet mellan socialt kapital och dess dimensioner. Dock 

tyder det på ett redan existerande samband vilket betyder att i denna studie har det valts att 

bibehålla de oberoende variablerna.   
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Tabell 4. Korrelationsmatris. Statistiska samband med Spearmans rho.  

Korrelation 

 

Gemensam 
grund  

Socialt 
kapital 

Strukturell  

dimension  

Kognitiv 
dimension 

Relationell 
dimension  

Gemensam 
grund 

1,00 

 

    

Socialt 
kapital 

0,48*** 1,00    

Strukturell 
dimension 

0,55*** 0,82*** 1,00   

Kognitiv 
dimension 

0,20 0,75*** 0,52*** 1,00  

Relationell 
dimension 

0,47*** 0,51*** 0,39** 0,42** 1,00 

 

Statistisk signifikans:  

*** p < 0,01 

** p < 0,05 
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5.3 Resultat och analys utifrån samverkansmodellen 
Resultatet presenteras enligt de fyra olika sektorerna utifrån samverkansmodellen och 

därefter analyseras dessa efter respektive sektor. Slutligen analyseras respektive sektor 

tillsammans för en skildring av dess olikheter.  

5.3.1 Akademin 
I sektorn akademin ingår företrädare från Uppsala universitet, SLU samt den för de två 

universiteten gemensamma organisationen Stuns. I tabell 5 redovisas värdena median, 

medelvärde, standardavvikelse samt korrelationen med gemensam grund för den akademiska 

sektorn.  

Från empirin har värden beräknats för den akademiska sektorn. Den strukturella dimensionen 

påvisar det lägsta medelvärdet insamlat från enkäten, varav den relationella dimensionen 

påvisar den högsta medelvärdet. Standardavvikelsen för den strukturella dimensionen är 

relativt hög. Den strukturella och den relationella dimensionen av socialt kapital redovisar 

även positiva korrelationer, varav den kognitiva dimensionen visar en negativ korrelation 

med gemensam grund, vilket sammanfattningsvis resulterar i det totala sociala kapitalets 

korrelation med gemensam grund som positivt, men svagt. 

Tabell 5. Akademin. Median, medelvärde, standardavvikelse och korrelation.  

Akademin 
(n=7) 

Median  Medelvärde (µ)  Standard- 
avvikelse (sd) 

Korrelation 
Gemensam 
grund  

Strukturell 
dimension 

5,50 4,96 1,45 0,57* 

Kognitiv 
dimension 

6,00 5,43 1,12 -0,14 

Relationell 
dimension 

6,00 

 

5,57 1,16 0,47 

Gemensam 
grund 

5,00 5,26 1,27 1,00 

 

*, p < 0,1 
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De strukturella och relationella dimensionerna har de starkaste positiva korrelationerna med 

gemensam grund, vilket illustreras i tabell 5. Den strukturella dimensionen påvisar att 

aktörernas starka band och nätverkets hierarki har betydelse för den gemensamma grunden. 

Medelvärdet för den strukturella dimensionen är emellertid relativt lågt om man jämför med 

de andra dimensionerna av socialt kapital. Detta kan tyda på att den akademiska sektorn 

uppfattar den hierarkiska nivån samt styrkan av banden mellan aktörerna i nätverket som 

lägre än de andra dimensionerna. Dock är standardavvikelsen lite högre än resterande värden 

för den strukturella dimensionen och därmed kan det belysas att upplevelsen skiljer sig i 

större utsträckning från respondent till respondent. Jämförelsevis med den relationella sektorn 

som har ett högt medelvärde och att dess standardavvikelse inte är särskilt märkbar tyder på 

att respondenterna från den akademiska sektorn upplever stor tillit och trovärdighet till de 

andra aktörerna i nätverket. Den relationella dimensionen gav även en positiv korrelation 

med gemensam grund, vilket tidigare forskning har betonat (Håkansson & Snehota, 1995, 

Nahapiet & Ghoshal, 1998 & Inkpen & Tsang, 2005) som viktigt i skapande av 

målöverensstämmelse, bland annat. Den kognitiva dimensionen har en svag negativ 

korrelation med gemensam grund, vilket betyder att desto lägre upplevelse av de kognitiva 

faktorerna i nätverket såsom en gemensam kultur samt värderingar, desto högre grad av 

gemensam grund. Sammanfattningsvis, kan man anmärka att det sociala kapitalet har ett 

positivt men svagt samband med den gemensamma grunden för den akademiska sektorn i 

Uppsala Klimatprotokoll. 
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5.3.2 Civilsamhälle 
I sektorn civilsamhälle ingår de ideella föreningar som är knutna till Klimatprotokollet, samt 

Svenska Kyrkan.  

Från empirin har värden beräknats för civilsamhällessektorn. Medelvärdet för respektive 

dimension av socialt kapital är relativt högt, dock lite lägre för den kognitiva dimensionen. 

Den kognitiva dimensionen påvisar emellertid en hög standardavvikelse. Den insamlade 

empirin från civilsamhälle kunde inte påvisa några korrelationer med Spearman's 

rangkorrelation.  

Tabell 6. Civilsamhälle. Median, medelvärde, standardavvikelse.  

Civilsamhälle 

(n=2) 

Median  Medelvärde (µ)  Standard- 

avvikelse (sd) 

Strukturell 
dimension 

7.00 5,88 1,89 

Kognitiv 
dimension 

5,00 4,83 2,14 

Relationell 
dimension 

6,50 5,92 1,44 

Gemensam 
grund 

4,00 4,40 0,84 

 

På grund av den låga svarsfrekvens kunde inga korrelationer beräknas. Därmed uppvisar 

civilsamhället i denna studie inga signifikanta samband och därmed kan inte en korrelation 

fastställas med gemensam grund. Man kan dock konstatera att respondenterna från sektorn 

civilsamhälle upplever högt social kapital i stor utsträckning jämfört med nätverkets 

gemensamma grund. Dock på grund av den höga standardavvikelsen på medelvärdet av 

socialt kapital präglas svaren av hög spridning och på grund av sektorns låga svarsfrekvens 

för sektorn leder det till låg representativitet. Det betyder att de få svar från respondenterna 

från civilsamhälle tenderar att inte kunna generaliseras till hela sektorn.   

Emellertid kan resultaten av de upplevda respektive dimensionerna och den upplevda 

gemensamma grunden diskuteras i ljus av att man inte kan generalisera till alla aktiva 

representanter hela sektorn. Den kognitiva dimensionen har en högre standardavvikelse vilket 
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kan uppskattas till att de två respondenterna upplever medlemmarnas gemensamma 

värderingar, gemensam kultur och gemensam vision av olika grad i Uppsala Klimatprotokoll. 

Brown och Duguid (2001) nämner ett nätverks gemensamma referensbild bland de 

deltagande individerna inom ett nätverk som påverkas av sociala och kognitiva repertoarer. 

Det är därför intressant resultat då den upplevda kognitiva dimensionen skiljer sig från de två 

respondenterna ur samma sektor, vilket påvisar att individer från samma sektorer som präglas 

av lika motiv kan skilja sig i upplevda grad av dimensionerna av sociala kapital. Detta 

överensstämmer med Latour (2005), som beskriver att när man studerar nätverk bör man inte 

bortse från komplexiteten och att mindre element inom ett nätverk kan vara av betydelse. 

Genom att generalisera olika aktörer inom en sektor kan man därmed missa mindre element 

som kan vara av betydelse. Därmed kan det diskuteras att man bör urskilja ytterligare faktorer 

som kan påverka individers upplevda grad av de olika dimensionerna av socialt kapital inom 

ett nätverk.  
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5.3.3 Företagssektor 
I företagssektorn ingår de företag som är medlemmar i Uppsala Klimatprotokoll. Här ingår 

både privata samt offentligt ägda företag.  

Från den insamlade empirin har värden beräknats för företagssektorn. Medelvärden för 

respektive dimension, totalen av socialt kapital samt för gemensam grund är relativt nära till 

varandra. Spridningsmåttet visar på ett relativt lågt värde. Korrelationerna  mellan respektive 

dimension och gemensam grund är positiva. Korrelationen mellan den relationella 

dimensionen av socialt kapital och gemensam grund är utmärkande, då korrelationen är av 

värdet 0,98 vilket är en nästan perfekt positiv korrelation.  

Tabell 7. Företagssektor. Median, medelvärde, standardavvikelse och korrelation.  

Företagssektor  

(n=15) 

Median Medelvärde (µ) Standard- 
avvikelse (sd) 

Korrelation 
Gemensam 
grund 

Strukturell 
dimension 

5,00 4,57 1,52 0,69*** 

Kognitiv 
dimension 

6,00 5,4 1,16 0,58** 

Relationell 
dimension 

6,00 5,24 

 

1,39 0,98*** 

Gemensam 
grund 

5,00 5,03 1,23 1,00 

 

***, p < 0,01 

**, p < 0,05 

Svarsfrekvensen var högre för företagssektorn. I tabell 7 kan man urskilja att dimensionerna 

av socialt kapital korrelerar positivt med gemensam grund, vilket tyder på ett starkt samband. 

Detta resultat är även i linje med Nahapiet och Ghoshals (1998) slutsatser om vikten av ett 

starkt socialt kapital inom ett nätverk. Den relationella dimensionen belyser en nästan perfekt 

positiv korrelation med gemensam grund. Därmed illustrerar korrelationen mellan den 

relationella dimensionen och gemensam grund på en stark indikation att det finns en starkt 

samband mellan de upplevda personliga relationerna inom ett multi-aktörsnätverk och 
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nätverkets upplevda gemensamma grund. Tidigare forskning har även konstaterat att tillit och 

trovärdighet är en stor part av den relationella dimensionen (Fukuyama, 1995; Putnam, 1993; 

Nahapiet & Ghoshal, 1998), vilket tyder på att vid studerandet av multi-aktörsnätverk bör den 

upplevda tilliten och trovärdigheten vara centrala vid studerandet av vad som påverkar ett 

nätverks gemensamma grund inom företagssektorn.  

Sammanfattningsvis indikerar svaren från respondenterna från företagssektorn och 

beräkningarna att dimensionerna av socialt kapital har ett signifikant samband med den 

gemensamma grunden. Den höga standardavvikelsen på den strukturella dimensionen tyder 

på en relativt stor spridning bland respondenterna, vilket inte är så konstigt med tanke på att 

en mängd olika typer av aktörer är representerade från företagssektorn, som både privata 

näringslivet och offentligt ägda företag. Detta kan tyda på skillnaden mellan olika företag 

inom denna sektor, privata och offentliga, kan skilja sig åt. Därmed visar detta på en parallell 

med Latours (2005) förklaring att ett nätverk karaktäriseras av både individerna och deras 

representerade verksamheter, men emellertid att man bör ta hela kontexten i beaktande.  
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5.3.4 Offentlig sektor 
Till den offentliga sektorn i Klimatprotokollet hör bland annat Uppsala kommun samt 

myndigheter.  

Från empirin har värden beräknats för den offentliga sektorn. Medelvärdet för respektive 

dimension av socialt kapital och den gemensamma grunden illustrerar relativt liknande 

värden. Standardavvikelsen för respektive värde kan dock beskrivas vara av det högre slaget. 

På grund av den låga svarsfrekvensen från den offentliga sektorn kunde inga korrelationer 

beräknas. Därmed uppvisar den offentliga sektorn i denna studie inga signifikanta samband 

och en korrelation kan inte fastställas med gemensam grund.  

Tabell 8. Offentlig sektor. Median, medelvärde, standardavvikelse.  

Offentlig 
sektor       
(n=2) 

Median Medelvärde (µ) Standard- 
avvikelse (sd)  

Strukturell 
dimension 

5,00 4,38 1,99 

Kognitiv 
dimension 

6,00 5,67 1,51 

Relationell 
dimension 

6,00 5,24 2,15 

Gemensam 
grund 

5,00 5,00 1,05 

 

I och med att svarsfrekvensen var låg och antalet medlemmar från den offentliga sektorn i 

Uppsala Klimatprotokoll även var lågt så blir det svårt att påvisa någon korrelation, samt att 

resultatet blir mindre reliabelt. I och med att det endast var två aktörer som svarade på 

enkäten bör man tolka resultatet försiktigt och vara medveten om att det inte är representativt 

för hela sektorn. Den strukturella dimensionen upplevdes som svagare än de andra oberoende 

variablerna, vilket skiljer den offentliga sektorn från andra sektorer. Dock är 

standardavvikelsen märkbar på grund av att det endast var två observationer, vilket bekräftar 

att respondenterna upplevde socialt kapital olika. Detta drar paralleller till aktör-

nätverksteorin (Latour, 2005), som grundar sig i att alla respondenter agerar som både 

individer och i linje med deras representerande verksamhet. Därmed behöver den 
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representerade sektorn inte vara representativ för alla individer från de olika aktörerna från 

respektive sektorn. 

Standardavvikelserna för denna sektorn var utmärkande i bemärkelsen av att värdena var 

höga med ett så pass litet urval.  Den relationella dimensionen av socialt kapital hade högst 

värden av standardavvikelse, vilket tyder på att viktiga egenskaper som upplevd tillit och 

trovärdighet skiljer sig åt mellan dessa två respondenter. Cueves, Julkunen och Gabrielsson 

(2015) fann i sin studie att avsaknaden av målbilden inom ett nätverk har en negativ effekt på 

relationerna samt skapar misstro, vilket kan urskiljas i resultaten för den offentliga sektorn.  

5.3.5 Analys utifrån samverkansmodellen  
Att det skiljer sig i enkätens svar från respektive sektor från Uppsala Klimatprotokoll går 

även parallellt med aktör-nätverksteorin (ANT), som beskriver komplexiteten i relationer och 

dess processer inom ett nätverk (Latour, 2005), och måste tas i beaktande. Därmed pekar det 

på att det finns en skillnad mellan varje respektive aktör som representerar en verksamhet i en 

sektor från en annan aktör som representerar en annan verksamhet i en annan sektor. Man kan 

dock inte med stor säkerhet urskilja sektorernas upplevda sociala kapital inom Uppsala 

Klimatprotokoll från varandra. Däremot kan man poängtera att det finns en indikation att det 

kan skilja sig åt mellan varje sektor utifrån samverkansmodell Quattro helix model redovisad 

av Björk (2013).  

I och med att respondenterna från civilsamhälle och den offentliga sektorn av Uppsala 

Klimatprotokoll var färre kunde inte signifikanta samband uppvisas eller korrelationer 

beräknas. Emellertid kunde resultaten från den  akademiska sektorn och företagssektorn 

beräknas. För företagssektorn uppvisades högre positiva korrelationer, jämförelsevis med den 

akademiska sektorn. Detta tyder på att de olika värdena av korrelationerna kan förklaras 

genom antalet respondenter för respektive sektor. I ljus av att det var så få respondenter bör 

detta tas i beaktande av tolkningen för både respektive sektor samt för hela nätverket. 

Däremot kan det indikera att vad som påverkar den upplevda gemensamma grunden skilja sig 

från sektor till sektor, trots liknande grad av de upplevda dimensionerna av socialt kapital.  
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6. Slutsats  
Som tidigare nämnts har tidigare forskning ännu inte undersökt utförligt kring vad som leder 

till en stark gemensam grund (Edelenbos & Meerkerk, 2017). Därmed har denna studie 

fokuserat på det sociala kapitalets betydelse för den gemensamma grunden inom multi-

aktörsnätverket Uppsala Klimatprotokoll med avseende på tre dimensioner av socialt kapital 

som presenterats. Slutsatsen är att det finns indikationer på en relativt stark påverkan mellan 

den strukturella- och relationella dimensionen av socialt kapital och den gemensamma 

grunden. För den kognitiva dimensionen så påvisades inget sådant samband. Studiens resultat 

indikerar att det finns ett relativt starkt samband mellan socialt kapital och gemensam grund, 

där den strukturella dimensionen tycks vara av störst betydelse.   

Vid empirin från eftertestet gällande de olika fyra sektorerna inom multi-aktörsnätverket blir 

resultatet blandat. För den akademiska sektorn inom nätverket så genereras en stark positiv 

korrelation mellan den relationella och strukturella dimensionen av socialt kapital med 

gemensam grund. Den upplevda kognitiva dimensionen med den gemensamma grunden inom 

multi-aktörsnätverket för den akademiska sektorn genererade en negativ korrelation. För 

företagssektorn så genererades en starkare korrelation mellan socialt kapital och gemensam 

grund, och för den relationella dimensionen så genererades en nästan perfekt positiv 

korrelation. Sektorn civilsamhälle och den offentliga sektorn kunde inte generera några 

korrelationer mellan de olika variablerna på grund av för få svarande respondenter från 

respektive sektor. Empirin för dessa två sektorer indikerar dock på att det finns en hög grad 

av upplevd socialt kapital men en lägre grad av upplevd gemensam grund inom multi-

aktörsnätverket Uppsala Klimatprotokoll.  

6.1 Begränsningar och framtida forskning 

Efter genomförandet av denna studie har studiens begränsningar uppfattats samt analyserats. 

Studiens största begränsning är urvalet och dess låga svarsfrekvens vid utskick av enkäten. 

Att urvalet är litet påverkar studiens generalisering och resultaten kan därför inte 

generaliseras i den utsträckning som önskat. Detta påverkar främst den yttre validiteten av 

studien. Studiens valda kvantitativa metod erbjuder dock inte heller en fördjupad förståelse 

vilket kan vara av intresse vid studerandet av komplexa fenomen, som till exempel socialt 

kapital och gemensam grund. Av de svar som inkom från respondenterna i 

enkätundersökningen så var det en överrepresentation från aktörerna som tillhörde akademin, 

vilket kan ha en påverkan på det slutgiltiga resultatet. Svaren från akademin indikerade dels 

att de hade ett generellt högre socialt kapital men även högre grad av upplevd gemensam 
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grund. Deras högre svarsfrekvens samt högre värden påverkar sannolikt resultatet på så vis att 

det blir högre när resultaten från de olika sektorerna slås samman. Från sektorn civilsamhälle 

har endast två aktörer svarat på utskicket av enkäten vilket därmed påverkar studiens resultat 

negativt. Eftersom aktörerna från civilsamhället deltar på en ideell basis, någonting som 

också i allmänhet är förknippat med högre grader av socialt kapital, vilket även deras svar 

indikerade, så kan det få påverkan på slutresultaten. Intressant med de svar som inkom från 

civilsamhället var att de tycktes ha en lägre upplevd känsla av en gemensam grund med de 

övriga deltagarna, något som vore intressant att undersöka i en större kontext. De få 

svarsalternativen från denna sektor gör det även omöjligt att generalisera. Det hade även varit 

intressant att genomföra hypotestest i denna studie för att utesluta eller bekräfta vissa 

samband. Urvalet var dock för litet för att det skulle gå att genomföra.  

Förslag för framtida forskning inom detta område att använda sig av en metodtriangulation 

för att få en mer fördjupad förståelse för fenomenen inom multi-aktörsnätverk och dess 

korrelationer. Framtida forskning bör ha ett större urval inom detta forskningsområde men 

det är likaledes av intresse att studera flera olika nätverk för att kunna jämföra resultat. Att 

studera nätverk under en längre period skulle kunna ge en djupare insikt hur fenomenen ter 

sig i nätverket och förändras, då dessa fenomen är beskrivna som dynamiska. På längre sikt 

inom forskningen skulle det även vara av intresse att implementera förändringsarbeten och 

studera dess påverkan på multi-aktörsnätverk. Detta skulle kunna bidra till konkreta 

förändringsförslag för att öka multi-aktörnätverkets prestation. Den här studiens resultat ger 

indikationer som med fördel kan användas till fördjupande studier av forskare i framtiden.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1 
 

Klimatprotokollets medlemmar, programperiod 3, 2015-2018 

Akademiska hus  

Biogas Öst  

Energikontoret Mälardalen  

Fresenius Kabi  

Friskis och Svettis  

Frontwalker  

GE Healthcare  

IKEA  

Industrihus  

Jordens Vänner  

Klimataktion Uppsala  

Landstinget i Uppsala län  

Naturskyddsföreningen Uppsala  

NCC  

Phadia/Thermo Fisher Scientific  

Ragn-Sells  

Ramböll  

Returpappercentralen  

Riksbyggen  

SLU-Sveriges lantbruksuniversitet  

STUNS  
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Svenska Kyrkan 

Uppsala kommun 

Teknik & service, Uppsala kommun 

Vård & omsorg, Uppsala kommun  

Uppsalahem 

Uppsala universitet  

Uppsala Vatten och Avfall  

Vasakronan  

Vattenfall Värme Uppsala  

White  

WSP 
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Bilaga 2 
 

Operationalisering av begrepp  

Begrepp  Mätinstrument Källa 

Socialt kapital: Strukturell 
dimension 

Jag upplever att nätverket har en 
klar hierarki mellan aktörerna 

  

Jag upplever att det finns en hög 
grad av stabilitet i nätverket 
mellan aktörerna 

 

Jag upplever att det i nätverket 
finns andra aktörer som förser mig 
med information och kunskap 

 

I nätverket delar jag ofta med mig 
av information och kunskap till de 
andra aktörerna 

 

(Inkpen & Tsang, 2005; Nahapiet 

& Ghoshal, 1998) 

Socialt kapital: Relationell 
dimension  

Jag upplever att de andra aktörerna 
i Klimatprotokollet generellt lever 
upp till de gemensamma avtalen 

 

Jag upplever att det går att lita på 
den andra aktörerna i 
Klimatprotokollet  

 

I Klimatprotokollet tar jag med de 
andra aktörernas intentioner i mina 
beräkningar 

 

I Klimatprotokollet utgår jag ifrån 
att de andra aktörernas intentioner 
är principiellt goda 

  

Jag upplever att det finns en god 
personkemi mellan mig och de 
andra aktörerna i 
Klimatprotokollet  

(Inkpen & Tsang, 2005; Nahapiet 

& Ghoshal, 1998) 
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Jag upplever att jag har en god 
relation med de andra aktörerna i 
nätverket 

 

Socialt kapital: Kognitiv 
dimension  

I Klimatprotokollet strävar jag 
efter att ha en gemensam vision 
med de andra aktörerna i 
Klimatprotokollet 

 

I Klimatprotokollet strävar jag 
efter gemensamma värderingar 
med de andra aktörerna i 
Klimatprotokollet 

 

I Klimatprotokollet strävar jag 
efter att samarbeta med andra 
aktörer som har en liknande kultur 
som oss själva 

 

(Inkpen & Tsang, 2005; Nahapiet 

& Ghoshal, 1998) 

Gemensam grund  I projekt som Klimatprotokollet 
bedriver, så upplever jag att vi 
aktörer växer närmre varandra 
gällande intressen, mål och 
förståelse 

 

I projekt som Klimatprotokollet 
bedriver, så upplever jag att den 
akademiska sektorn växer närmre 
de andra sektorerna gällande 
intressen, mål och förståelse 

 

I projekt som Klimatprotokollet 
bedriver, så upplever jag att den 
offentliga sektorn växer närmre de 
andra sektorerna gällande 
intressen, mål och förståelse 

  

I projekt som Klimatprotokollet 
bedriver, så upplever jag att 
företagssektorn och de andra 
aktörerna växer närmre varandra 
gällande intressen, mål och 
förståelse 

(Edelenbos & van Meerkerk, 
2017) 
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I projekt som Klimatprotokollet 
bedriver, så upplever jag att 
aktörer från civilsamhället växer 
närmre de andra aktörerna 
gällande intressen, mål och 
förståelse  
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Bilaga 3 
 

Enkät 

Fråga: 

1. I Klimatprotokollet representerar jag  

 ( ) Akademin 

 ( ) Företagssektorn 

 ( ) Offentlig sektor 

 ( ) Civilsamhälle 

På följande frågor fick respondenterna gradera sina svar enligt en Likert-skala från 1 
(stämmer inte alls) till 7 (stämmer väl).  

2. Jag upplever att de andra aktörerna i Klimatprotokollet generellt lever upp till de 
gemensamma avtalen  

3. Jag upplever att det går att lita på de andra aktörerna i Klimatprotokollet 

4. I Klimatprotokollet tar jag med de andra aktörernas intentioner i mina beräkningar 

5. I Klimatprotokollet utgår jag ifrån att de andra aktörernas intentioner är principiellt goda  

6. Jag upplever att det finns en god personkemi mellan mig och de andra aktörerna i 
Klimatprotokollet  

7. Jag upplever att jag har en god relation med de andra aktörerna i nätverket 

8. I Klimatprotokollet strävar jag efter att ha en gemensam vision med de andra aktörerna i 
Klimatprotokollet 

9. I Klimatprotokollet strävar jag efter gemensamma värderingar med de andra aktörerna i 
Klimatprotokollet 

10. I Klimatprotokollet strävar jag efter att samarbeta med andra aktörer som har en liknande 
kultur som oss själva 

11. Jag upplever att nätverket har en klar hierarki mellan aktörerna 

12. Jag upplever att det finns en hög grad av stabilitet i nätverket mellan aktörerna 

13. Jag upplever att det i nätverket finns andra aktörer som delar med sig information och 
kunskap 

14. I nätverket delar jag ofta med mig av information och kunskap till de andra aktörerna 

15. I projekt som Klimatprotokollet bedriver, så upplever jag att vi aktörer växer närmre 
varandra gällande intressen, mål och förståelse 

16. I projekt som Klimatprotokollet bedriver, så upplever jag att den akademiska sektorn 
växer närmre de andra sektorerna gällande intressen, mål och förståelse 
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17. I projekt som Klimatprotokollet bedriver, så upplever jag att den offentliga sektorn växer 
närmre de andra sektorerna gällande intressen, mål och förståelse 

18. I projekt som Klimatprotokollet bedriver, så upplever jag att företagssektorn och de andra 
aktörerna växer närmre varandra gällande intressen, mål och förståelse 

19. I projekt som Klimatprotokollet bedriver, så upplever jag att aktörer från civilsamhället 
växer närmre de andra aktörerna gällande intressen, mål och förståelse   

 

 


