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Sammanfattning 
 

Livskraftiga företag har en förmåga att använda sig av externa resurser för att kunna lösa 

sina problem där de interna resurserna inte är tillräckliga. Småföretag har inte möjlighet 

att ha alla resurser själva utan måste specialisera sig för att kunna bli mer 

konkurrenskraftiga i en ständigt ändrande omvärld.  

 

Syftet med denna undersökning är belysa vilka olika kommunikationskanaler småföretag 

använder sig av och vilka faktorer som påverkar valet när de söker externa resurser. Det 

teoretiska ramverket består av kommunikationsprocessen och kommunikationskanaler. 

Kommunikationskanalerna består av nätverk, internet, mässor och reklam.  Denna 

kvalitativa studie är utförd på småföretag inom metallbearbetningsindustrin. Insamling av 

data har genomförts med öppna individuella intervjuer med fem respondenter på utvalda 

företag. 

 

Resultatet består av respondenternas åsikter om kommunikationskanalerna och hur de 

använder dem. Nätverket har visat sig vara den mest förekommande 

kommunikationskanalen följt av sökmotorer och förmedlingstjänster. Dessa kanaler kan 

bistås med mässor och reklam vid sökandet av externa resurser.  

 

Nyckelord: kommunikationskanaler, externa resurser, nätverk, sökmetoder, samarbete.  



   
 

   
 

Summary 

 
Viable companies have the ability to use external resources to help solve its problems 

when internal resources are not adequate. Small businesses do not have the option to have 

all of the resources in-house; they must specialize in order to become more competitive in 

a constantly changing environment. 

 

The purpose of this survey is to show the various communication channels, small 

businesses use and the factors that affect the choice of communication channel when 

seeking external resources. The theoretical framework is composed of the communication 

process and communication channels. The communication channel consists of networks, 

the internet, trade shows and advertising.  This qualitative study is carried out at small 

enterprises within the metal working industry. Data collection was carried out with open 

individual interviews with five respondents at selected companies. 

 

The result consists of the respondents ' views on the channels of communication and how 

they use them. The network has proven to be the most used communication channel 

followed by search engines and marketplaces. These channels can be assisted with trade 

shows and advertising in search of external resources. 

 

Keywords: communications channels, external resources, network, search methods, 

cooperation.  
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1 Introduktion  
I följande avsnitt presenteras bakgrunden till ämnesområde och dess tidigare forskning. 

Sedan beskrivs problemformuleringen, syftet med undersökningen, målgrupp samt 

avgränsningar. 

1.1 Inledning 

Större företag har alltid haft styrkan att vara finansiellt starka, de har möjligheten att 

införskaffa de resurser som krävs för verksamheten. Småföretag har det inte lika enkel, de 

saknar den finansiella och materiella styrkan större företag har. Detta innebär att 

småföretag måste effektivt använda de resurser som finns tillgängliga (Parida, 2010). 

Småföretagens problem är att de interna resurserna inte räcker till för att hantera 

marknadens variationer och den ökande konkurrensen (Parida, 2010). Kan företag inte 

vara konkurrenskraftiga kommer de inte att överleva en längre tid. Madrid-Guijarro, 

Garcia & Auken (2009) beskriver att det är allmänt känt att en nyckelfaktor för 

konkurrenskraft är innovation. Vidare hävdar de att småföretag som inte omfamnar 

innovation i kärnverksamheten riskerar att använda inaktuella processer och producera 

föråldrade produkter.  Vilket är viktiga faktorer när det gäller att vara en konkurrenskraftig 

organisation. Enligt van de Vrande, de Jong, Vanhaverbeke, & de Rochemont (2009) gör 

innovation att företagen kan möta kundernas behov och för att hålla jämna steg med 

konkurrenterna. Abraham & Göransson (2014) har beskrivit att samarbeten med externa 

parter är en bidragande faktor till att innovationer skapas. Detta innebär för småföretag att 

genom samarbeten får de tillgång till externa resurser. Genom innovationer blir sedan 

företaget konkurrenskraftigt och får bättre förutsättningar att överleva på en ständigt 

föränderlig marknad. 

 

Stora företag har möjlighet att ha dessa resurser internt i organisationen, detta gäller 

dessvärre inte småföretag. Enligt Parida (2010) utgör småföretagen en betydande del av 

den europeiska ekonomin, de bidrar med nyanställningar, entreprenörsanda och 

innovation. Småföretag uppgör 90 % av alla aktiva företag i Europa. Det är därför viktigt 

att dessa företag överlever, då de uppgör en sådan stor del av den totala ekonomin. Som 

tidigare konstaterat behöver företag innovationer för att överleva. Därför måste 

småföretagen använda sig av externa resurser för att kunna skapa denna innovation. 

 

Kombinationen av dessa artiklar, rapporter och avhandlingar skapar en intressant insikt 

om hur småföretag använder externa resurser för att överleva. Det som inte har nämnts 

tidigare är vilka möjliga vägar som finns för företagen när de vill söka sig till externa 

resurser. Följande rapport är en kvalitativ studie som vill beskriva vilka 

kommunikationskanaler småföretag använder sig av vid sökandet av externa resurser, 

samt vilka faktorer som påverkar valet av kommunikationskanal. 
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1.2 Tidigare forskning 

Parida (2010) har i sin doktorsavhandling behandlat ämnet hur svenska småföretag kan 

använda sig av externa resurser för att stärka sin egen konkurrenskraft. Parida (2010) har 

undersökt hur nätverkets struktur och kapacitet påverkar företagets förmåga att skapa 

innovation. Företagets förmåga att skapa innovation har stark påverkan på företagets 

livskraft. Utan förmågan att använda sig av nätverket kämpar företaget med att visa sig 

finansiellt starka, med att öka säljsiffror och skapa stadiga relationer med kunderna. Något 

som även påverkar företagets effektivitet är dess förmåga att använda informations- och 

kommunikationsteknologi för att sprida kunskapen om nätverkets förmåga internt i 

företaget. 

 

Alkan (2013) beskriver i sin undersökning att stora företag använder sig av två olika 

kommunikationskanaler när de ska införskaffa sig kunskap om ny teknik vid innovations- 

och beslutsprocesser. Kanalerna som nämns i studien är massmediala och interpersonella 

kommunikationskanaler. Den massmediala används när företagen vill skapa sig en 

grundläggande bild av ny teknik, detta kan ske via nationella tidningar, företagstidningar, 

presentationer på konferenser, annonser och e-mail. För att företaget ska bli övertygad om 

den nya tekniken används den interpersonella kommunikationskanalen som innebär 

kommunikation mellan två eller ett flertal personer, vilket sker i direktkontakt. Eftersom 

den massmediala kommunikationen är en envägskommunikation väljer företaget själva 

om de vill lägga resurser på informationen som förmedlas.  Det som istället tar resurser är 

vid övertygelsefasen som kräver interpersonell kommunikation samt ett beslutsfattande 

från företaget om det ska använda sig av den nya tekniken. Alkan (2013) har även 

presenterat faktorer som påverkar valet av kommunikationskanal vilka är: kostnad att 

använda, hur trovärdig information är, hur lättillgänglig den är och referenser från pålitliga 

kontakter. 

 

Bergstedt & Giorgijevski (2013) har undersökt svenska småföretag som har outsourcat sin 

produktion utomlands och har presenterat två viktiga faktorer vid etablerande av 

leverantörsrelationer. Den första faktorn är nätverk, denna används i sökprocessen för att 

kunna hitta den potentiella utländska leverantörer att inleda ett samarbete med. Den andra 

faktorn som är avgörande är den personliga relationen till leverantören, vilket byggs upp 

av fysiska möten mellan parterna för att skapa ett förtroende till samarbetet. Det viktigaste 

är inte formella kontraktet utan förtroendet och respekten som har bildats mellan parterna. 

Förtroende nämns också i Abraham & Göranssons (2014) undersökning, vilket båda 

beskriver är en viktig del utav samarbetet. Utöver detta tar även Bergstedt & Giorgijevski 

(2013) upp hur företagen ska styra och koordinera relationerna med sina leverantörer. 

 

Abraham & Göransson (2014) undersöker vilka faktorer som är av betydelse när ett 

samarbete skapas. De presenterar följande faktorer: tydliga mål innan samarbetet startar, 

avtal om bidrag med immateriella resurser, förtroende mellan parterna och en ledare som 

är utvecklingsorienterad. Undersökningen har varit inom den svenska pappers- och 

massaindustrin. Lyckade samarbeten med extern part har kunnat generera innovationer 

som bland annat: nya produkter, produktutveckling och produktionsmetoder. Jung & 
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Andrew (2014) har undersök samarbeten mellan universitet och små- till medelstora 

företag i Sydkorea. Jung & Andrew (2014) beskriver nyttorna som har genererats i 

samarbeten mellan dessa parter i forskning- och utvecklingsprojekt. De fördelar som har 

genererats enligt dem är lägre kostnader, ökad förtjänst och positiva spillover-effekter. 

Freel (2000) har presenterat en kvantitativ studie av vilka faktorer som engelska 

småföretag anser vara de mest betydande för ett lyckat samarbete.  Att kunna skapa en 

längre relation, hur frekvent kontakten är och geografisk närhet var de faktorer flest av de 

engelska företagen svarade. 

1.3 Problemformulering 

Baserat på den tidigare forskning går det att konstatera att det finns en kunskapslucka (se 

Figur 1.3) i processen hur företag skapar samarbete. Insikten om att ett samarbete behövs 

kommer genom att behovet har uppstått efter en ny teknik. Alkan (2013) beskriver vilka 

kommunikationskanaler som används vid införskaffandet och övertygelsen om en ny 

teknik via massmedial- och intrapersonell kommunikation. Kunskapsluckan som har 

identifierats är hur företag söker sig till externa resurser. Bergstedt & Giorijevski (2013) 

nämner hur nätverk har använts under sökprocessen för att hitta leverantörer att arbeta 

med. Abraham & Göransson (2013) studie har fokuserat på när en relation redan är 

etablerad och vilka faktorer om krävs för ett lyckat samarbete. Det streckade området i 

figur 1.3 indikerar en överlappning vilket syftar på att båda studierna har nämnt att 

förtroendet är en viktig del av samarbetet. 

 

 
Figur 1.3 Process för samarbete med kunskapslucka. 

 

Samarbetet är nödvändigt för nystartade- och mindre företag då det inte är ekonomiskt 

möjligt ha samtliga resurser i egen regi. Företagen måste nyttja externa resurser för att 

kunna skapa innovation. Problemet företagen ställs inför är att det inte alltid är klart i hur 

dessa resurser hittas, enligt kunskapsluckan som presenterats. Med externa resurser menas 

i denna rapport kompetenser, tjänster, tekniker och maskiner. För att kunna hitta dessa 

resurser krävs någon form av kommunikation med de parter som kan tänkas tillhandahålla 

dessa resurser. Denna undersökning är intresserad av är vilka kommunikationskanaler 

småföretag använder sig av i den initiala fasen när de söker externa resurser. 
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1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att ge en deskriptiv bild av vilka 

kommunikationskanaler som utvalda småföretag använder sig av i sökandet av externa 

resurser. Frågeställningarna för denna undersökning är: 

 

– Vilka kommunikationskanaler använder sig de utvalda småföretag av när de söker 

externa resurser? 

 

– Vilka faktorer påverkar valet av kommunikationskanal? 

1.5 Avgränsning 

Fokus i denna undersökning ligger på hur de utvalda företagen hittar de externa 

resurserna. Inte vilken fysisk kanal som använts när den externa parten kontaktas, om det 

sker via mail, telefon eller brev är inte aktuellt i denna undersökning.  Inget fokus kommer 

att läggas på själva relationsetableringen mellan företag. Respondenterna som har 

intervjuats arbetar på företag placerade i Kalmar- och Kronobergsregionen. I begrepp 

”externa resurser” undersöks inte rekryteringen av ny personal. 

1.6 Målgrupp 

Denna studie ska ge en bild till personer vars anställning kräver regelbunden kontakt med 

utomstående parter. Undersökningen ska ge en inblick om vilka kanaler som finns och hur 

andra brukar dem. Det kan även ge en insikt för hur oerfarna företagare ska tänka och 

vilka kommunikationskanaler som finns tillgängliga när de söker sig till externa resurser. 
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2 Teori 
I följande avsnitt presenterar det teoretiska ramverk studien utgår från. Först beskrivs hur 

kommunikation sker enligt kommunikationsteori för att sedan övergå till 

kommunikationskanalerna som har varit relevanta för denna typ av kommunikation.  

2.1  Kommunikationsteori 

För att något ska kunna klassas som kommunikation måste ett meddelande gå från en 

sändare till en mottagare. För att börja enkelt är kommunikation förmedling av 

information till en annan part (Falkheimer, 2001). Enligt Beynon-Davies, Galliers & Sauer 

(2009) består kommunikation av ett antal nyckelelement, dessa är: agenter (sändare och 

mottagare), intentioner, meddelande, språk, signaler och kommunikationskanaler. 

Beynon-Davies et al. (2009) förklarar även kommunikationsprocessen enligt figur 2.1.

  

 

Figur 2.1: The process of communications, bearbetad från Beynon-Davids et al. (2009).  Se bilaga 1 – 

Kommunikationsprocessen, för större version. 
 

Sändaren har ett budskap den vill förmedla mottagaren. Sändarens intentioner formuleras 

och översatts till ett meddelande, som skickas via en kommunikationskanal till 

mottagaren. Mottagaren avkodar meddelandet för att sedan tolka intentionen. Efter detta 

skickas sedan feedback på meddelandet tillbaka till sändaren som bekräftar att 

meddelandet har kommit fram. Effekten från meddelandet kan både vara önskad och 

oönskad beroende på hur mottagaren tolkar meddelandet (Beynon-Davies et al, 2009). 

Figur 2.1 är utbyggd med feedbackprocessen som inte finns i original bilden av Beynon-

Davids et al. (2009). 
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Falkheimer (2009) beskriver kommunikationsprocessen bestående av fem delar. 

Meddelandet är det budskapet eller den informations som sändaren vill förmedla till sin 

mottagare. Med meddelande menas den information som förmedlas genom ord, bilder och 

symboler men det kan även vara konstnärliga föremål, film och teater. 

Mediet är den kommunikationskanal som meddelandet förmedlas genom mellan sändare 

och mottagare. Beskrivs enligt tre olika typer av medium: 

 Framställande medier: tal, ansikts- och kroppsspråk vid överföringen av 

meddelandet 

 Återgivande medier: böcker, målningar, fotografier eller arkitektur. 

 Mekaniska eller teknologiska medier: telekommunikation, radio, tv eller internet. 

Mottagaren är den som tar emot innehållet i ett meddelande från en sändare. En mottagare 

kan utgöras av en stor grupp av människor eller enbart interpersonell. 

Effekten är hur mottagaren ser på budskapet och hur sändaren förmedlar det. Det kan ha ett 

flertal olika faktorer på hur de tolkar budskapet exempelvis vilket sammanhang 

kommunikationsprocesserna är, samt vilka tidigare värderingar mottagaren har till 

sändaren. Men det kan även vara hur sändaren väljer att formulera meddelandet som 

kräver att mottagaren har tidigare kunskap om budskapet innan det går att tolka på rätt 

sätt. 

Feedback kan beskrivas som meddelandets effekt om hur mottagaren förstår meddelandet 

och visar för sändaren att den förstår budskapet. 

2.2 Kommunikationskanaler 

Fokus ligger på de övergripande kanalerna som används när en extern resurs ska hittas. 

Kommunikationskanalerna som behandlas i detta avsnitt är nätverk, internet, mässor och 

reklam. 

 

Kommunikationen sker alltid via en kommunikationskanal. Traditionellt sett beskrivs 

kommunikationskanaler baserat på hur bra de kan förmedla information. Hur snabbt 

informationen förmedlas, hur snabb återkoppling sker, möjlighet att använda naturligt 

språk. Det naturliga språket gör det möjligt för användare och mottagare att vara 

personliga och anpassa budskapet till varandra. Kommunikationen kan vara synkron eller 

asynkron. E-mail är ett exempel på asynkron kommunikation då det är möjligt att läsa 

meddelandet oberoende på när det skickades. Synkron innebär direkt kommunikation t.ex. 

ansikte mot ansikte eller via ett telefonsamtal (Jacobsen & Thorsvik 2014). 

2.2.1 Nätverk 

Ett nätverk är när två eller flera självständiga organisationer samverkar med varandra för 

att producera varor och/eller tjänster där målet är att skapa pålitliga och långsiktiga 

samarbeten för att uppnå affärsmässiga mål. Vanligtvis saknar nätverk den hieratiska 

strukturen som finns internt i många organisationer, det som styr nätverken är kontrakten 

som har skapats mellan dem. Avtalen mellan dessa parter kan vara formella kontrakt men 

även informella där de endast baseras på förtroende. Syftet med nätverk är att skapa 
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kostnadsfördelar och kunna nyttja de andra företagens specialistkunskap. Men även för att 

öka företagets egen flexibilitet och på detta sätt förbättra deras marknadsandelar (Edgren 

& Skärvad, 2010). 

 

Nätverkande företag beskrivs som virtuell integration som är att flera företag samverkar 

istället för att enbart ett företag ska tillhandhålla samtliga aktiviteter i en värdekedja. 

Tillsammans skapar företagen större helhet där varje företag erbjuder sina 

specialistkunskaper i värdekedjan. Nätverk behöver inte enbart vara långsiktiga 

samarbeten utan kan vara helt beroende av marknaden där fristående företag skapar 

kortare avtal för att utföra ett specifikt projekt. Dessa samarbeten minskar kostnaden för 

företagen för att lösa det tillfälliga marknadsläget och undviker kostnaden att själva 

tillhandahålla lösningen (Edgren & Skärvad, 2010). 

 
Outsourcing 

Outsourcing innebär när en organisation väljer att anlita en extern leverantör för att utföra 

vissa funktioner, aktiviteter eller andra delar av värdekedjan istället för att utföra dessa i 

egen regi. Det som är vanligt för outsourcing är att de behov som organisationen har är 

regelbundna och det utförs enligt långsiktiga kontrakt enligt avtal mellan organisationen 

och leverantörerna. Outsourcing brukar normalt inte användas vid tillfälliga behov utan 

syftet är att samarbetet över en längre tid ska kunna skapa specialistkunskaper för 

leverantören. Specialistkunskaperna ska leda till att leverantörerna kan leverera sina 

tjänster till en lägre kostnad, med bättre kvalitet, snabbare, bättre leveransprecision, hög 

tillförlitlighet (Edgren & Skärvad, 2010). 

 
Leverantörsnätverk och supply chains 

Med ett leverantörsnätverk menas att ett flertal fristående företag sammanlänkas för att 

försörja ett större kärnföretag med material eller produkter. Denna form av 

leverantörsnätverk brukar även kallas supply chain management och avser hela 

produktionsprocessen från råvara till färdig produkt. Syftet med supply chain management 

är att försöka styra, samordna och förbättra material- och informationsflödet under hela 

försörjningskedjan för kärnföretaget. För att organisera leverantörsnätverk brukar det 

byggas upp ändamålsenliga villkor för att strukturera upp de olika aktörerna och 

bestämma vilka roller och relationer de har till varandra. Detta görs för att bygga upp 

konkurrenskraftiga flödeskedjor som skapas genom väl fungerande kommunikation och 

förtroende mellan företagen (Edgren & Skärvad, 2010). 

 
Professionella partnerskap 

Professionella partnerskap är uppbyggda av personbundna expertkunskaper som erbjuder 

tjänster enskilt eller i team. Dessa är vanligt förekommande hos konsulter, advokatfirmor, 

revisionsfirmor, IT-bolag och annonsbyråer. Det som utmärker professionella partnerskap 

är att de arbetar direkt med kunden för att tillhandahålla tjänsten. De som erbjuder tjänsten 

arbetar endast på sitt specifika sakområde för att lösa kundens uppdrag, vanligtvis arbetar 

dessa mot flera kunder samtidigt (Edgren & Skärvad, 2010). 
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Strategiska allianser 

Strategiska allianser är när två eller flera självständiga företag skapar ett gemensamt 

samarbete för att hjälpa varandra för att uppfylla sina individuella mål. Företagen måste 

kunna bidra med resurser till samarbete enligt utarbetad överenskommelse. Strategiska 

allianser är förekommande mellan företag där samarbete sker inom forskning och 

utveckling, marknadsföring och tillverkning. En strategisk allians brukar skapas eftersom 

ett företag inte når sina mål utan hade gjort arbetet bättre om de samarbetar med ett annat 

företag (Edgren & Skärvad, 2010).  

 
Innovationsnätverk 

Med innovationsnätverk menas olika organisationer går ihop för att skapa eller lansera 

någon ny produkt eller tjänst. Detta ska sedan tillföra företagen ekonomisk och social 

vinning. Detta kan vara innovationer gällande en ny idé, ny produktionsmetod, ny 

affärsmodell, ny produkt/tjänst eller en ny organisation. I de flesta fall handlar 

innovationen om teknisk förnyelse där företagen vill förbättra deras kunskap, metoder, 

verktyg, utrustning och system för att leverera eller skapa nya produkter/tjänster (Edgren 

& Skärvad, 2010). 

 
Personligt nätverk 

Att knyta kontakter är en naturlig del av livet, både socialt och professionellt. Personer 

som inräknas i personliga nätverk är personer som har gått på samma skola, på samma 

universitet, arbetskollegor, leverantörer och kunder m.m. Genom att dessa personer byter 

jobb ökar även det personliga nätverket genom att kontakten har börjat på ett nytt företag. 

Att kunna skapa en vinst för båda parterna är en viktig del utav en för det personliga 

nätverket, utan det blir det en utnyttjande situation och då finns det ingen anledning för 

ena parten att upprätthålla kontakten (Gardner & Windoff, 2007). Ett begrepp som kallas 

”Six degrees of Kevin Bacon” innebär att genom en kontaktkedja på endast sex personer 

kan vem som helst i världen nås (Gardner & Windoff, 2007).  Sociala relationer är 

nödvändiga för organisationer för att kunna överleva och utvecklas, det är tack vare dessa 

relationer som kunskap förs vidare (Härenstam & Bejerot, 2010). 

2.2.2 Internet  

När internet nämns som en kommunikationskanal syftas det på förmågan att kunna söka 

sig efter information via olika sökmotor t.ex. Google. Internet är en förhållandevis enkel 

kommunikationskanal att använda sig av och med rätt sökmetoder ett attraktivt medium. 

Dock bara för att tillgången till internets informations- och kommunikationsresurser finns 

betyder inte automatiskt någon kunskapsöverföring (Dahlgren, 2002). Endast tillgången 

till internet innebär inte att den efterfrågade informationen hittas, då sökmetoden har en 

avgörande roll. En fördel med internet är att det är oberoende av tid och rum och att den 

ger tillgång till information över hela världen. 

 

En sökmotor beskrivs som ett sökprogram som läser av webbsidor för att kunna indexera i 

sin databas där den sedan levererar sökresultat beroende på det sökord som använts. 

Genom kunskap om hur sökmotorn fungerar går det att göra sina sökningar effektivare 
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och få bättre resultat. För att få en mer avgränsad sökning kan ämneskataloger användas 

när sökning inom ett speciellt ämne behövs. Ett exempel på en sådan ämneskatalog kan 

vara företag med kompetens inom metallbearbetning, resurser, maskiner osv. Skillnaden 

mellan kataloger och sökmotorer är att katalogerna är uppbyggda och strukturerade av 

människor, till skillnad från sökmotorer som sköter det automatiskt (Fransson, 2007).    

2.2.3 Mässor 

Företag kan besöka mässor för att knyta till sig kontakter. Här finns eventuella kunder och 

leverantörer men även möjliga samarbetspartners. Mässan ger även möjlighet för 

företagen att samla information om konkurrenter, kunders behov, senaste tekniken och 

annan marknads information. Att vara utställare är en dyr aktivitet för företag det är därför 

viktigt att det verkligen ger utdelning. Företag kan också välja alternativet att bara vara 

besökare på mässan, vilket har en lägre investeringskostnad (Solberg, 2013). 

2.2.4 Reklam 

Enligt Falkheimer (2001) beskrivs reklam som presentation av ett företags produkter eller 

tjänster i syfte att öka försäljningen eller kunskapen. Övergripande för all reklam är att 

övertyga en viss typ av människor. Reklam är ett media som förekommer både digitalt och 

analogt. Det förekommer i dagspress, tv, direktreklam, epost, på hemsidor m.m. Problemet 

med reklam i dagen samhälle är det blir allt svårare att nå fram med sitt budskap. Detta är 

på grund av att det finns för mycket reklam, vilket gör att mycket av reklamen ignoreras. 
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3 Metod 
I detta avsnitt beskrivs vilken vetenskaplig ansats som används i denna undersökning, hur 

datainsamlingen har genomförts, vilket urval och hur data har analyserats.  

3.1 Vetenskaplig ansats 

Enligt (Jacobsen, 2002) finns det två olika strategier som används för att samla in data om 

verkligheten, antingen induktiv eller deduktiv ansats. Med en induktiv ansats har den som 

undersöker inga förväntningar om hur verkligheten ser ut och samlar in all väsentlig 

information, för att sedan strukturera den insamlade informationen. Den här studien 

kommer istället vara uppbyggd på en deduktiv ansats som grundas i att skaffa vissa 

förväntningar om hur ett fenomen ser ut. Empirin samlas sedan in för att se om detta 

överensstämmer med teorin. Den deduktiva ansatsen har valts eftersom kännedomen om 

området inte var tillräcklig. En fördjupning i litteraturen och tidigare forskning var 

nödvändig för att kunna samla in relevant data till undersökningen. 

 

Studien är enligt en intensiv uppläggning, vilket innebär att gå på djupet med ett fenomen 

och få fram så många nyanser på fenomenet som möjligt för att sedan skapa en helhetsbild 

över fenomenet (Jacobsen, 2002). Kritiken mot den intensiva uppläggningen är att det är 

svårt att göra generaliseringar mot en större population. Detta eftersom att upplägget 

medför ett få antal enheter som rör sig i en specifik kontext, vilket innebär många 

variabler (Jacobsen, 2002). Fokus för undersökningen är att få en riktig beskrivning till 

fenomenet, istället för att beskriva hur många som uppfattar ett fenomen. Utformningen 

som har valts att beskriva detta är små-N-studier. Detta för att kunna gå på djupet med ett 

mindre antal enheter, mellan 5-10 stycken. Med små-N-studier väljs det ut enheter från 

flera olika kontexter för att lägga fokus enbart på själva fenomenet och behöver inte vara 

länkat till en speciell plats eller händelse. Att använda små-N-studier gör att 

undersökningen blir bredare eftersom det sträcker sig över ett flertal fall för att beskriva 

det givna fenomenet (Jacobsen, 2002).  

3.2 Datainsamling  

För insamling av primärdata har en kvalitativ metod använts, för att ge en djup och 

beskrivande bild av undersökningsenheterna. För att samla in empiri till denna 

undersökning genomfördes öppna personliga intervjuer. Detta lämpar sig när få enheter 

undersöks och fokus är på hur den enskilde individen uppfattar och tolkar ett specifikt 

fenomen (Jacobsen, 2002). De individuella intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte 

på uppgiftslämnarens arbetsplats där båda intervjuarna medverkade. Intervjuerna var 

öppna och baseras på en intervjuhandledning (se bilaga 2, Intervjuhandledning) som 

används för att kunna ge svar på frågeställningarna. 

 

Nackdelen med att använda intervju är de som Jacobsen (2002) beskriver som 

intervjuareffekt. Vilket innebär att intervjuaren möjligen påverkar respondenten med sin 

fysiska närvaro, kroppsspråk eller tonfall. Den öppna strukturen på intervjuerna har gjort 
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att frågorna som ställts inte varit exakt likadana, eftersom respondenterna ibland 

automatiskt behandlat ämnet som frågas efter. 

3.2.1 Urval 

Populationen för undersökningen har varit småföretag med under 50 anställda som arbetar 

inom metallbearbetningsbranschen. För att välja ut respondenter till undersökningen har 

ett bekvämlighetsurval använts, då de som har varit intresserad av att ställa upp på intervju 

har valts som respondenter. Vilket kan likställas med Jacobsen (2002) som nämner att de 

ar respondenterna som är lättats att få tag i. Denscombe (2009) nämner eftersom att alla 

forskare mer eller mindre har någon typ av bekvämlighetsurval eftersom alla arbetar efter 

begränsade resurser. 

 

Eftersom företagen är mindre så har de inte alla resurser under egen regi, utan måste söka 

sig till externa resurser när ett sådant behov uppstår. De respondenter som har valts till 

intervjuerna har roller på företaget inom produkt- eller företagsutveckling. Dessa 

respondenter har bedömts vara aktuella då de har bra kännedom om de olika processerna 

för att kunna besvara frågeställningarna. Respondenterna har valts enligt urvalskriteriet 

information, eftersom de har bedömts kunna ge god och trovärdig information (Jacobsen, 

2002). Fakta om respondenterna i studien finns i tabellen 3.2.1.1 Respondenter. 

  

Respondent Yrkestitel Tid på företaget Anställda på företaget 

Respondent 1 VD 9 år 7 

Respondent 2 Automationsansvarig 21 år 24 

Respondent 3 Teknisk chef 
2 år + 10 år som 

konsult åt företaget 
22 

Respondent 4 Inköpsansvarig 28 år 9 

Respondent 5 Företagsutvecklare 4 år 10 

Tabell 3.2.1.1 Respondenter 

3.2.2 Genomförande 

Den deduktiva ansatsen innebar att teorin var grunden för hur empirin samlades in.  

Kunskapen om området saknades vilket gjorde att litteratur och tidigare forskning fick 

undersökas innan det teoretiska ramverket kunde utformas. Från ramverket kunde sedan 

en intervjuhandledning (se bilaga 2, Intervjuhandledning) skapas. I handledningen 

skapades frågor som ska göra det möjligt att besvara studiens frågeställningar, underfrågor 

och stödord skapade för att kunna aktivera respondenternas tankar om ämnet. 

 

Intervjuerna utfördes på respondenternas arbetsplats för att skapa en naturlig miljö som 

inte påverkar respondenten. Innan intervjun startades fick respondenterna godkänna att 

intervjun spelades in för att underlätta bearbetningen av data. Samtliga intervjuer var runt 

en halvtimme långa. 



 

  16 (31) 
 

3.3 Analys 

Enligt Jacobsen (2002) är processen för att analysera kvalitativa uppdelat i tre olika steg 

som är: beskrivning, kategorisering samt kombination. I beskrivningen är det första steget 

att transkribera de intervjuer som spelats in och lägga till eventuella kommentarer på varje 

enskild intervju. Sista delen är att beskrivningen är att göra en mer översiktlig 

sammanfattning. Nästa steg i analysprocessen är kategorisering av data där insamlad data 

ska delas in i grupper utefter intervjuerna. Data ska sedan tolkas för att hitta meningar, 

likheter/olikheter, respondenternas nyanseringar och samband mellan de olika 

intervjuerna. 

 

Analysen började med beskrivning vilket innebar att transkribera intervjuerna som 

genomfördes, svaren blev kopplade till de frågor som intervjuhandledningen belyste. 

Kategoriseringen grundar sig i de kommunikationskanaler som teorin tar upp. Varje 

transkriberad intervju blev sedan sammanställt enligt dessa kategorier. På grund av den 

öppna frågeställningen blev svar utspridda under intervjun, detta orsakade att 

kategoriseringen blev svårare. Slutligen kombinerades materialet för att hitta 

respondenternas likheter och olikheter i de olika kategorierna. 

3.4 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet i en forskning beskrivs av Denscombe (2009) att mätningar på samma 

enhet ska generera samma svar gång efter gång. Detta innebär att en forskning har en hög 

tillförlitlighet, om det sker variationer i svaret beror inte på forskningsinstrumentet utan på 

att undersökningsenheten varierar. Skulle en annan forskare använda sig av samma 

instrument och kunna generera samma svar ifall de mäter samma enhet. Jacobsen (2002)  

beskriver tillförlitlighet synonymt med reliabilitet, vidare nämns det att reliabilitet är när 

flera oberoende forskare kan komma fram till samma resultat. 

 

Validitet kan beskrivas med intern och extern giltighet enligt Jacobsen (2002). Den interna 

giltigheten kan uppnås genom att flera olika respondenter är eniga om en viss beskrivning.  

Det som utvinns ur respondenterna är dock inte sanningen utan respondenternas subjektiva 

uppfattning om sanningen. Den externa giltigheten innebär i vilken grad en forskning kan 

generaliseras till en större population. Detta är dock inte huvudsyftet med kvalitativa 

studier, styrkan ligger i att kunna skapa mer generella teorier som sedan kan testas på ett 

större urval. 

 

Reliabiliteten för undersökningen har inte kunna garanterats då den endast har utförts en 

gång, både Jacobsen (2002) och Denscombe (2009) nämner att för att säkra reabiliteten 

ska studien skapa samma svar oberoende på forskarna. Den öppna intervjuhandledningen 

ger även mycket frihet i hur respondenterna kan svara, vilket skulle göra att olika forskare 

skulle kunna fokusera på olika svar. Giltigheten har styrkts genom att respondenterna har 

en ämneskunskap som har bedömts god. Samt att det finns viss likhet i hur respondenterna 

har svarat på frågorna under intervjun. 
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3.5 Etiska övervägande  

Det finns etiska överväganden som forskare behöver ta i beaktning i sin forskning. Kvale 

(1997) nämner tre etiska riktlinjer informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. 

Informerat samtycke innebär att respondenten har blivit informerad om studiens syfte. De 

informeras även om frivilligheten att delta och möjligheten att dra sig ur intervjun. 

Konfidentialitet uppnås genom att information som presenteras inte kommer kunna 

härledas till en specifik respondent. För att skydda den personliga integriteten ska inga 

namn eller andra identifierande drag presenteras. Konsekvenser syftar till respondenterna 

ska vara medvetna om riskerna det finns i att medverka i en undersökning. 

 

Innan intervjuerna startade informerades respondenternas om studiens syfte och att 

intervjun spelades in, respondenterna fick sedan godkänna sitt medverkande. För att 

upprätthålla anonymiteten i studien avpersonifierades respondenternas data, vilket innebär 

att namn och företag inte presenteras i studien. Konsekvenser togs inte i beaktning då 

riskerna med studien anses vara obetydliga. 
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4 Resultat & Analys 
Under denna rubrik presenteras kommunikationskanaler som företagen använder sig av 

vid sökandet av externa resurser. Varje rubrik avslutas med en analys av 

kommunikationskanalen. Respondenterna har fria händer att använda vilken kanal de vill, 

företagen har inte gett några direktiv på hur processen ska gå till. 

4.1 Personliga- och företagsnätverk 

Samtliga respondenter nämner att de har vänt sig framförallt till nätverket när de söker sig 

till externa resurser. Respondenterna väljer att använda sig av nätverket eftersom deras 

kompetensområde är känt och ger då större möjlighet för dem att hitta den resursen de 

söker. Vanligaste kontakterna att vända sig till i nätverket har varit redan existerande 

kunder och leverantörer. Utöver dessa har även de personliga kontakterna varit av 

betydande del för företagen. 

 

Respondent 3 nämner att han använder sig till 75 % av personliga nätverket när det gäller 

att söka externa resurser. Respondent 3 kommenterar vidare att det personliga nätverket 

har byggts upp från studietiden vidare under olika anställningar på företag. De personliga 

kontakten finns kvar även fast personen i sig byter arbetsplats.  Denna åsikt har även 

förekommit hos respondent 1 & 2. När respondent 1 tar kontakt med ett nytt företag vill 

han ha en anknytning till företaget. Alltså att han har blivit hänvisad dit utav någon som 

redan finns i det befintliga nätverket. Detta gör att det blir lättare att skapa en dialog med 

det nya företaget när det finns gemensamma kontakter. Respondent 2 nämner även att det 

kan vara svårt att hitta personer med rätt kunskap om resursen i stora organisationer. 

Ibland behöver de prata med någon som direkt arbetar med resursen och inte med en 

försäljare som kanske saknar den tekniska kunskapen. 

 

Respondent 5 nämner att de är med i ett regionalt innovationsstödssystem, systemet har 

bidragit med att företaget har varit med i mer forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Systemet ordnar även event vilket gör det möjligt för deltagarna att knyta nya kontakter. 

Detta har gjort att företaget har kunnat kartlägga vilka resurser som finns i 

innovationsstödssystem och vet till vilka de kan vända sig vid behov. 

 

Vad respondenterna anser vara företagskontakter och personliga kontakter är svårt att 

urskilja, eftersom att det är lätt att dessa övergår mellan varandra. En person som använder 

sig av företagets kontakter utvecklar en personlig relation till dessa. Vilket gör det möjligt 

att denne person sedan lägger till dessa kontakter i sitt personliga nätverk. Detta är dock 

beroende på hur frekvent kontakten är och vilken typ av samarbete som bedrivs mellan 

parterna. Processen fungerar även åt andra hållet där en personlig kontakt har visat sig 

användbar för företaget, då det ger förutsättningar att övergå till en företagskontakt. 

 

Upplevda fördelar med att använda sig utav nätverk är att företagen oftast vet var det ska 

vända sig. De kan få snabba svar om de har resursen eller kan hjälpa till att hitta den. Den 

personliga kontakten gör det enklare att ha en fri dialog. Genom sökandet av resurser i det 
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sammanlänkade nätverket utökar företaget sitt ursprungliga nätverk. I det sammanlänkade 

nätverket finns det mycket kapacitet som skapar bra möjligheter att hitta det resurser som 

söks. För att det ska vara lättare att skapa en kontakt utanför det direkta nätverket 

underlättar det med en rekommendation eller hänvisning från någon i det egna nätverket. 

Problem och nackdelar som finns för nätverk är när inte finns tillräckligt med kännedom 

om resursen som söks, samt det egna nätverket kapacitet. Det är då en tidskrävande 

process leta sig fram till personen som har resursen eller kan leda vidare en i rätt riktning. 

Användningen av nätverk kräver en viss erfarenhet, ett nystartat företag har inte 

automatiskt ett nätverk utan måste använda sig av det personliga nätverket för att lyckas. 

4.2 Sökmotorer och förmedlingstjänster 

Att använda sig av internet för att hitta resurser är vanligt förekommande hos 

respondenterna. Sökmotorer som t.ex. Google är ett verktyg som används mest men det 

finns även vissa förmedlingstjänster som används av vissa företag. 

 

Anledningen till att respondenterna använder sig av sökmotorer är främst för att få en 

bredare kunskap om ämnet. Respondent 2 nämner att vissa produktionsmetoder kan finns 

tillgängliga på YouTube. Respondenten säger även att det inte är värt att uppfinna hjulet 

igen och syftar på att det är onödigt att lägga tid på att uppfinna något nytt som redan finns 

tillgängligt på internet. Problemet är att hitta den rätta sökvägen till 

produkten/processen/resursen först.  Respondent 5 nämner att de använder 

internetsökningen till att hitta företaget som de tror har den rätta resursen, om företaget 

inte har resursen kanske de kan hjälpa dem vidare. 

 

Förmedlingstjänst har använts av respondent 1 och 4. Dessa internetbaserade sidor 

fungerar som industridatabaser där företag kan söka efter maskiner, kompetenser och 

andra resurser. Företag kan även på dessa sidor lägga ut sina egna resurser till försäljning. 

Sidorna används mer när företaget är ute efter en specifik tjänst, t.ex. svetsning, 

ytbearbetning m.m. för att se vilka alternativ som finns. Mot betalning förmedlar även 

sidorna jobb till de registrerade företagen. 

 

Fördelar som internet har är att det finns mycket information tillgängligt. Problemet är att 

sortera all den informations som finns tillgänglig, utan den specifika kunskapen om 

området blir det lätt för mycket information att bearbeta. Utan rätta kunskaper blir 

sökprocessen en tidskrävande aktivitet, detta kan undvikas med mer specifika sökord och 

rätt teknik för att sortera den informations som presenteras. Finns kunskapen kan detta 

vara ett effektivt arbetssätt för att hitta externa resurser. Fördelen med att direkt använda 

en förmedlingstjänst är att sökorden ger mer relevanta träffar, om resursen väl finns på 

sidan. Svagheten med förmedlingstjänsten är att företag som inte är registrerade inte 

kommer upp på sökning vilket då begränsar alternativen av resurser för de sökande 

företagen. 
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Internet finns tillgänglig överallt i dagens samhälle, en bidragande faktor som gör internet 

en användbar kommunikationskanal. Inga större ansträngningar krävs för att kunna söka 

efter information, problemet är att bedöma den information som presenteras. En annan 

aspekt internet har är att den endast förbrukar användarens personliga tid, till skillnad om 

användaren skulle kontakta någon i sitt nätverk. Informationen som finns tillgänglig kan 

öka användarens kunskap om ämnet vilket kan underlätta vid kontakt med nätverket. 

4.3 Mässor 

Gemensamt för respondenterna är att de har någon typ av relation till mässor. Majoriteten 

av gångerna är de där som besökare. Målen med mässorna varierar mellan att leta upp 

kunder, leverantörer, hitta samarbetsmöjligheter, kartlägga resurser, utveckla sitt egna 

nätverk och undersöka nya tekniker. Anledningen till att det är oftast är besökare är för att 

till en relativt liten resurskostnad kan få ut nyttig information från mässan. Respondent 1 

blev tilldelade en reservplats till en mässa i sent skede. Lärdomen respondenten 1 fick av 

detta var att till skillnad från att vara besökare krävs det avsevärt mycket mer resurser och 

planering för att det ska vara gångbart att vara utställare. Respondent 5 instämmer att detta 

är största anledningen till de inte är själva är utställare. Endast respondent 3 nämner att de 

ibland agerar utställare på mässor. 

 

Användandet av mässor kan ses som ett komplement till de två tidigare nämnda 

kommunikationskanalerna. Mässor kan användas som en nätverkandeprocess med 

möjligheter att tillgodose framtida resursbehov. Ur besöksperspektivet på mässor 

underlättar den fysiska närvaron från företagen kontaktetableringen för båda parterna. 

Besökarna väljer själva vilka företag som är intressanta och kan skapa en djupare 

förståelse med dessa. Även om kontakten inte leder till ett direkt arbete har nu kontakten 

etablerats och kan enklare användas i framtiden. 

4.4 Reklam 

Att ta del av reklamutskick när det söks efter externa resurser har visat sig inte vara en 

kanal som används utav de utfrågade respondenterna. Generella uppfattningen av reklam 

är att det finns för mycket utav den. Detta gör att sökprocessen efter resursen blir enormt 

tidskrävande och valet hamnar istället på att använda andra kanaler. Respondent 5 nämner 

dock att det ligger ett vakande öga på reklamen ifall något skulle vara av intresse, men 

inget fokus läggs på att gå igenom reklamutskick. Ytterligare nämner respondent 5 att om 

en telefonförsäljare ringer säger de nej direkt. Ingen av de andra respondenterna säger att 

de nyttjar telefonförsäljare vid sökandet av externa resurser. 

 

Problemet för reklam är att kunna pricka in tidpunkten när ett företag behöver en resurs, 

vilket gör att det är en kort period som informationen är intressant. Men eftersom att 

reklam skickas ut hela tiden även under de perioder som det inte är intressant blir det lätt 

att bara sortera bort all reklam. Telefonförsäljare har sorterats in i samma kategori som 

reklam, men problemet kvarstår som tidigare nämnt att behovet av resursen inte finns där 

vid den tidpunkten som försäljaren ringer. 
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5 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet som har presenterats och jämförs med det teoretiska 

ramverket. Resultatet kopplas till tidigare forskning och avslutas med en metodreflektion. 

5.1 Resultatdiskussion 

Uppfattningen från respondenterna har varit att valet av kommunikationskanal sker via 

automatik. Den kanal som sedan har valts beror på respondenterna egna erfarenheter av 

kanalen, vilken resurs som söks, hur brådskande den behövs. Den faktorn som 

respondenterna anser vara mest värdefull i en kommunikationskanal är att den ska kunna 

leverera bäst information. Jacobsen & Thorsvik (2014) nämner att valet av 

kommunikationskanal beror på hur rik information den kan leverera, hur snabb 

återkoppling kan ske, möjligheten att använda naturligt språk och hur personlig anpassade 

sändare och mottagare kan vara tillvarandra. Respondenterna har genom 

arbetslivserfarenhet byggt upp god kunskap om sökprocessen för att hitta en extern resurs. 

I denna process har respondenterna redan skapat sig en rangordning om vilka kanaler som 

kan ge mest tillfredställande svar. Detta har gjort att de flesta av respondenterna har vänt 

sig till nätverket eftersom att det är den kanal som kan leverera den bästa information 

enligt dem. Även för att relationen redan är etablerad underlättar det för snabbare svar och 

en lättare kommunikation för båda parter. 

 

När kommunikationskanalen nätverk används har de oftast kunskapen om hur kontakterna 

fungerar och vad de har för resurser samt hur de kan vara hjälpsamma för företaget. 

Relateras kommunikationskanalen nätverk till hur kommunikationsprocessen (figur 2.1) 

ser ut, innebär det att kunskapen om mottagaren finns, denna kunskap gör så att 

meddelandet kan anpassas till mottagaren. Är meddelandet lätt för mottagaren att förstå är 

det enklare för sändaren uppnå den effekt som söks. I detta fall innebär det att kontakten 

kan ge ett korrekt svar om de kan hjälpa till med resursen eller han hjälpa till i sökandet. 

För kommunikationskanalen mässor är det även enkelt att se hur det passar in i 

kommunikationsprocessen. Med den direkta kontakten som sker på mässor går det relativt 

snabbt att skapa denna kunskap som behövs om utställarnas resurser och möjligheter. 

Detta gör det möjligt att snabbt avgöra om de kan tillgodose ett nuvarande behov. Om 

utställarna inte kan tillgodose behovet har det ändå skapats en kontakt för företaget som 

kan kontaktas vid ett senare behov. 

 

Vid användandet av internet som kommunikationskanal fungerar det inte enligt 

kommunikationsprocessen (figur 2.1) då sökningen måste anpassas till hur sökmotorn 

fungerar. Eftersom att mottagaren är okänd går det inte att samla någon kunskap om den. 

Kunskapen som kan samlas in är om hur sökmotorer fungerar. Med denna kunskap blir det 

lättare att hitta det som söks. Likt vad Fransson (2007) nämner att genom kunskap om 

sökmotorn går det att göra effektivare sökningar. När vi tittar på kommunikationskanalen 

reklam och jämför den med kommunikationsprocessen (figur 2.1) finns det inget direkt 

hjälpmedel som kan användas för att leda in oss på rätt väg, utan arbetet går ut på att 

manuellt gå igenom den reklam som finns. En process som blir enormt tidskrävande med 
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tanke på hur mycket reklam som kan skickas ut till företagen. För att reklam ska lyckas 

behöver den kunna fylla behovet som företaget söker samt under den tidsperiod som 

behovet är aktuellt. Svagheten ligger i att reklamen är en envägskommunikation. 
 

Edgren & Skärvad (2010) nämner att nätverksorganisationer vänder sig till sina 

samarbetspartners för att kunna skapa konkurrensfördelar. Finns det då redan etablerade 

kontakter mellan företagen är det ett lättare val att vända sig till de kontakter där 

kompetensområdet är känt sedan tidigare. Företagen som redan har etablerade nätverk har 

bättre information- och kommunikationskanaler mellan varandra, vilket ger dem en 

effektivare kommunikationsprocess. Med detta undviks processen att etablera kontakt 

mellan parterna, vilket är tidskrävande. Enligt analysen övergår kontakter som anses ingå i 

företagsnätverket till det personliga nätverket, och vice versa.  Nätverk som ursprungligen 

är företagets övergår sedan till personliga nätverk. Vilket stämmer överens med Gardner 

& Windoff (2007)  som beskriver att det personliga nätverket byggs upp genom företagets 

kontakter men även företagets nätverk byggs upp av de anställdas personliga nätverk. 

 

Respondent 5 nämner att de är med i ett innovationsstödssystem vilket kopplas till vad 

Edgrens & Skärvad (2010) nämner om innovationsnätverk. Innovationsstödsystemet har 

knutit samman flertalet företag och genom event göra det möjligt för företagen att skapa 

kontakt, samarbete och innovationer. Edgren & Skärvad (2010) nämner även att 

innovationsnätverket ska bidra till ekonomisk och social tillväxt vilket stämmer överens 

med innovationsstödssystemet vars syfte är att främja den regionala utvecklingen. Vår 

uppfattning om innovationsnätverk är att den i teorin har mer bestämda mål. Med det 

menar vi att två eller fler företag skapar ett formellt avtal om samarbete som ska genererar 

en ny innovation. Detta skiljer sig mot innovationsstödssystemet, vilket vi tolkar som ett 

mer obundet nätverk där inga direkta krav finns. Innovationsstödssystemet kan på detta 

sätt nyttjas efter det egna behovet. För att systemet ska fungera måste företagen själva 

lägga resurser för att kunna bidra med kunskap samtidigt som de samlar in kunskap från 

nätverket. 

 

Klassificering av nätverken har inte varit enligt de definitionerna som har tagits upp i 

teorin, utan respondenterna har nämnt sina nätverk som ett gemensamt kontaktnätverk. 

Detta kan ha berott på att företagen inte har behovet av att klassificera sina nätverk eller 

att vi som intervjuare inte har ställt tillräckligt specifika frågor gällande de olika 

nätverken. Uppfattningen är att större företag har behovet av att klassificera sina nätverk 

för att kunna upprätthålla sin egen värdekedja men även för att de har bestämda 

ansvarsområde i gemensamma projekt. Uppfattningen av företagen som intervjuades var 

att de arbetar mer kontraktbaserat och inte är inblandade i komplexa värdekedjor 

 

Vad Dahlgren (2002) och samtliga respondenter är överens om, är att internet är en enkel 

kanal att använda. Kostnaden att använda är låg, den finns alltid tillgänglig och det är en 

kommunikationskanal som kan ge snabba svar om användaren har rätt ämneskunskap om 

det som söks. Sannolikheten att informationen om en resurs finns är stor, men kräver att 

företagen använder sig av rätt sökmetod för att kunna hitta informationen. Likt vad 
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Fransson (2007) nämner att en korrekt sökmetod måste användas för att hitta den rätta 

informationen. Respondent 2 nämner en intressant aspekt i deras användning av internet, 

att hitta videor för att visuellt få information hur en viss produktionsmetod fungerar. Detta 

kan sedan anpassas för att lösa det egna resursbehovet, istället för att behöva lägga pengar 

för att köpa in denna resurs. Förmedlingstjänsten kan användas som en mer optimerad 

sökmetod, där den bara söker inom branscher som sidorna är anpassade till. Vi kopplar 

detta till vad Fransson (2007) beskriver som ämneskatalog. Vi har tolkat 

förmedlingstjänster som ämneskataloger då de är uppbyggda manuellt, till skillnad får 

sökmotorer som gör sökningar automatiskt. Förmedlingstjänsterna har en stor fördel med 

att ha informationen om resurserna samlade på en webbplats, vilket ger mer koncentrerat 

resultat i jämförelse med vad en sökmotor skulle genererat. 

 

Solberg (2013) och respondenterna är överens om att mässor är en bra aktivitet för att 

kunna knyta till sig nya kontakter och undersöka marknaden. De är även överens om att 

det är en dyr och tidskrävande uppgift att vara utställare. Vilket respondenterna själva har 

nämnt varit den största faktorn till att de bara har varit besökare. Att vara utställare har en 

initial kostnad som flera av respondenterna inte är beredda att betala eftersom att de är 

småföretag. Vi tolkar detta som att respondenterna inte kan omplacera tillräckligt mycket 

resurser från det dagliga arbetet för att kunna skapa det material som krävs för att vara 

utställare. Som utställare behöver företaget en monter som är attraktiv, ha en klargjord 

företagsprofil, skapa broschyrer m.m. Aktiviteter som kräver mycket resurser för att få 

hög kvalitet på.  Den fördel vi ser med att använda sig av mässor är att som besökare finns 

möjligheten att knyta kontakter med företag som skulle vara svårare att skapa kontakt med 

annars. 

 

Falkheimer (2001) och respondenterna är överens om att det finns för mycket reklam, 

vilket resulterar i att effektiviteten av mediet påverkas negativt. Denna kanal lider av 

informationsöverflöd vilket gör att kanalen ignoreras. Uppfattningen av företagen som har 

intervjuats är att deras resursbehov är så pass tekniskt komplicerad att det är svårt att 

förmedla informationen i ett reklamutskick. Vår uppfattning av reklam som 

kommunikationskanal är att sökandet är en passiv aktivitet. Det gäller för reklamen att 

fånga intresset från personal på företaget då de inte aktivt söker efter resursen. Reklamen 

ska fånga personalens intresse när de sitter i fikarummet och läser dagstidningen. 

5.2 Samband med tidigare forskning 

När tidigare forskning har studerat kunde en kunskapslucka identifieras, vilket saknades i 

processen att skapa ett samarbete (figur 1.3). I figur 5.2 illustreras den kunskapslucka som 

denna rapport har fyllt. Om företag inte har kunskap om resursen som söks börjar 

processen i att få kännedom och mer information om resursen, vilket behandlas i Alkan 

(2013) studie. Om kunskapen redan finns kan detta steg utelämnas och processen kan i 

stället börjar med att söka sig till lämplig leverantör som kan tillhandahålla resursen, 

vilket är syftet i vår undersökning. Det streckade området i figur 5.2 syftar till att det har 

uppstått en viss överlappning i studierna. Vår studie och Bergstedt & Giorgijevski (2013) 

tar båda upp att nätverk är viktigt i sökandet av extern resurs. Bergstedt & Giorgijevski 
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(2013) går sedan vidare att berätta hur kontakten ska etableras och underhållas med 

leverantören. Sambandet mellan Bergstedt & Giorgijevski (2013) och Abraham & 

Göransson (2014) studier, är att båda nämner vikten av förtroende mellan parterna som 

ska samarbeta. Skillnaden mellan dessa studier är att de har utförts på olika typer av 

branscher och olika storlekar på företagen. Denna process som har skapat är en subjektiv 

bild och kan därför vara svår att förankra i verkligheten. 

 

 
Figur 5.2: Process för samarbete komplett. 

 

Genom förståelse av denna process att skapa samarbete kan den tänkta målgruppen 

använda informationen som presenterats till att själv reflektera över sin egna sökprocess 

efter externa resurser. Alkan (2013) presenterar i sin studie faktorer som har varit 

avgörande om vilken kommunikationskanal som bör användas. Några av dessa faktorer 

har stämt bra överens med det som presenteras i 5.1 Resultatdiskussion, om val av 

kommunikationskanal. Gemensamt för båda undersökningarna är att de nämner hur 

trovärdig informationen samt hur lättillgänglig informationen är vid valet att använda en 

viss kommunikationskanal. I Bergstedt & Giorgijevski (2013) nämner de att fallföretagen 

har använts sig av företagets nätverk vid etableringen av en ny kontakt, där 

rekommendationen från det egna nätverket har varit avgörande. Med detta kan vi se ett 

samband med vår studie där företagen har vänt sig till nätverket för att lösa sina 

resursbehov, både till företagets nätverk samt det personliga nätverket. Företagen vänder 

sig till dessa eftersom det har skapats ett förtroende mellan parterna för att det kan ge 

trovärdig information. Abraham & Göransson (2014) presenterar olika fördelar som 

samarbeten kan leda till, för att skapa ett samarbete underlättar det att ha kunskapen om 

sökprocessen till externa resurser. 
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5.3 Metodreflektion 

Att använda oss av en kvalitativ metod har krävts för att kunna ge svar på 

frågeställningen. Vid användandet av en kvantitativ metod skulle vi behövt mycket mer 

kunskap om området innan undersökningen kunde genomföras. Resultatet av en sådan 

undersökning skulle vara vilken frekvens kommunikationskanalerna används, men inte 

kunna gå på djupet och få respondenternas åsikter. Den nu genomförda kvalitativa 

undersökning bidrar med kunskapen som behövs för att göra en kvantitativ undersökning. 

 

Urvalet till studien har rört sig inom en viss typ av bransch och går att härledas till 

varandra. Detta kan ha gjort att svaren vi har fått kan har varit homogena, vilket skapar 

intern giltigheten i undersökningen. Detta baseras på Jacobsen (2002) som nämner att 

olika respondenter är eniga om en viss beskrivning. Respondenterna som har intervjuats 

anser vi har gett oss företagets bild inom ämnet, detta kan dock vara en feltolkning då vi 

endast har intervjuat en person på varje företag. Optimalt skulle vara om ytterligare en 

intervju kunde har utförts på företagen. Vi anser dock att rollen som de har på företaget är 

tillräckligt representativ för företagets syn på ämnet eftersom att det handlar om 

småföretag. Den externa giltigheten behandlar om hur generaliserbart en undersöknings 

resultat är (Jacobsen, 2002). Undersökningen har genomförts på småföretag inom 

metallbearbetningsindustrin, detta anser vi vara överförbart till andra typer av industrier i 

liknande storlek. Detta grundar vi på att oavsett bransch kräver småföretag att nyttja 

externa resurser för att vara livskraftiga, vilket även Parida (2010) nämner i sin 

avhandling. 

 

Intervjuerna utfördes enligt en öppen intervjuhandledning, detta bidrog med att 

kategoriseringen blev svårare eftersom svaren som söktes förekom utspritt under 

intervjun. Detta kunde ha åtgärdats med en mer strukturerad intervjuhandledning och mer 

specifika frågor om nätverk. Ett problem låg i att flera frågor besvarades under större 

utläggningar från respondenten vilket gjorde att vi inte ställde frågan separat, vilket skulle 

underlättat för kategoriseringen. Den öppna strukturen gav ändå insikt i ämnen som skulle 

vara lätta att missa om vi använt en mer strukturerad metod. Respondenterna har med den 

öppna strukturen fått möjligheten att gå olika djupt in på ämnena, vilket kan ha påverkat 

analysen, detta kan ses som en typ av intervjuareffekt (Jacobsen, 2002). 

 

Den deduktiva metoden fick oss att tro på den teori vi hittade, vilket visade sig inte riktigt 

stämma överens med verkligheten, främst hur nätverk uppfattades av respondenterna. Som 

tidigare nämnt skulle mer konkreta frågor ge mer detaljerade svar inom de olika 

kommunikationskanalerna. För ämnet som har studerats i denna undersökning finns ingen 

vedertagen teori. Detta har gjort att vi har samlat ihop teori som vi bedömt vara 

användbara för ämnet och koppla ihop dessa till ett gemensamt ramverk. Jacobsen (2002) 

nämner att detta är en av svagheterna med deduktiva ansatsen att vi endast letar efter 

information som stämmer överens med teorin. 
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6 Avslutning 
I denna kvalitativa undersökning har intervjuer utförts hos småföretag inom 

metallbearbetningsbranschen. Syftet var att besvara följande frågeställning: 

 

– Vilka kommunikationskanaler använder sig de utvalda småföretag av när de söker 

externa resurser? 

 

– Vilka faktorer påverkar valet av kommunikationskanal? 

6.1 Slutsats 

Den mest förekommande kommunikationskanalen som har används hos respondenterna är 

nätverk. Nätverket består av en kombination av det egna personliga nätverket samt 

företagets gemensamma nätverk. Faktorerna som gör att denna kanal väljs är kännedom 

om möjlig kapacitet, pålitlighet, ger användbara svar, den personliga kontakten och 

möjlighet till fri dialog. 

 

Andra mest förekommande kommunikationskanalen är internetbaserade sökmotorer och 

förmedlingstjänster. Bidragande faktorer till denna kanal är tillgänglighet, möjligheten till 

snabba svar, kan ge både bred och djup kunskap om resursbehovet. Förmedlingstjänsten 

har även samlad information om specifika resursbehov. 

 

Mässor har fungerat som komplement till dessa kanaler. Den direkta kommunikationen 

som sker på mässor gör det möjligt att snabbt samla information om tillgängliga resurser 

och kontakten som skapas kan användas när framtida behov uppstår. Anledningen till att 

det ses som ett komplement är att mässor inte ses som en huvudsaklig aktivitet utan endast 

när tillfälle ges. 

 

Reklam har visats sig vara mycket beroende på vad företaget söker just för tillfället, detta 

gör det svårt för reklamen att träffa rätt i en kanal där informationsöverflöd råder. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

För att få ytterligare tillförlitlighet i studien skulle det vara intressant att prova 

undersökningen i en annan bransch eller mer tjänsteorienterade företag. Personliga 

kontakter och företagskontakter övergår mellan varandra efter viss tid, vilka faktorer 

påverkar hur lång tid övergången tar. Att prova göra undersökningen med mer 

strukturerade frågor om vilka nätverk som används. Att undersöka de olika stegen i 

”Process för samarbete” (figur 5.2) och jämföra med verkligheten. 
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Bilaga 1 – Kommunikationsprocessen  

  
The process of communications, bearbetad från Beynon-Davids et al. (2009).
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Bilaga 2 – Intervjuhandledning  
Varför vi gör studien: 

Med denna studie vill vi kunna ge en beskrivande bild på hur företag använder sig av olika 

kommunikationskanaler när de ska söka sig till extern resurs. Med extern kompetens syftar vi 

på verksamheter som tillhandahåller någon typ av tjänst, kompetens, maskin eller annan 

resurs. I studien vill vi undersöka hur den initiala fasen ser ut när företaget hittar den externa 

resurs de söker.  Kommunikationskanaler syftar på de olika vägarna som finns för att 

upptäcka det externa företaget med resurser. 

 

Inputord: 

Samarbete 

Användning av 

outsourcing 

Nätverkande 

Leverantörsnätverk 

(supplychain) 

Kunder 

Mellanhänder 

Samordnare 

Mässor 

Kontaktskapande 

händelser 

Samarbete vid utveckling 

Personlig 

kontakt/erfarenhet 

Internet 

Reklam

 

Frågor 
1. Hur agerar ni som företag när ni söker er till en extern aktör som besitter en tjänst, 

kompetens, maskin eller annan resurs? 

 Beskriv tillvägagångssättet av kanalen 

 Varför använder du kanalen?  

 Styrkor och svagheter (tid, kostnad, informationsmängd, trovärdighet) 

 När är den bra att använda kanalen? 

 Vilka svårigheter/krav finns det när man ska använda sig av kanalen? 

 Behövs kanalen kombineras med en annan kanal för att vara tillfredställande? 

 Hur är insatsen kontra resultatet för kanalen? 

 Kan du ge exempel på när kanalen har lyckats/misslyckats? 

 

2. Ger företaget något direktiv på hur sökmetoden ska fungera? 

 Krav eller frivilligt? 

 

3. Hur självklart var det för dig/företaget att använda sig av kommunikationskanalerna vid 

sökandet av externa resurser? 

 Vad har du lärt dig? 

 

4. Hur har andra företag hittat er? 

 

5. Inom vilka områden söker ni den externa kompetensen? 

 


