
LICE NTIATUPPSATS 1988:07 L 

RESURSKANALISERING TILL FÖRETAG  

VIA  EXTERNA PERSONER  

Bengt Falemo 

I ES 
Centre for Business Studies  

HÖGSKOLAN I LULEÅ 



HÖGSKOLAN I WLEÄ 
BIBLIOTEKET 



HÖGSKOLAN I LULEÅ  
Institutionen  för Industriell Ekonomi 
och Samhällsvetenskap (IES)  
Centre for Business Studies  

RESURSKANALISERING TILL FÖRETAG  VIA  EXTERNA PERSONER 

Betydelsen av externa personers kanalisering av resurser 
för marknadsföring och produktutveckling till tillverkande 
företag i  en  perifer  region. 

Bengt Falemo  

Licentiatuppsats 	 Luleå  1988  

Adress: 	Institutionen  för Industriell Ekonomi 
och Samhällsvetenskap 
Högskolan i Luleå  
S-95I 87  LULEÅ, SVERIGE  

Telefon: 0920-91000  

Högskolan i Luleå,  Biblioteket 
971 87  Lulea  

               

               

           

111111 

   

              

               

               

                

707 3152 318 F9 



FÖRORD 

"Och  jag  som inte  skulle  forska".  

Nu har jag  ändå skrivit förordet till  min  egen lic-uppsats. 
Liksom många andra  har jag  känt utmaningen att tränga  in  i 
ett speciellt forskningsområde. Det  har  varit  en  stimule-
rande och samtidigt arbetsam process att gå igenom.  

En  förutsättning för  en  givande forskning är personliga 
kontakter både inom och utom högskolan. Arbetet  har  resulte-
rat i många värdefulla och stimulerande kontakter. Det 
gäller inte minst kontakterna med  de  företagsledare, som 
delat med sig av sina värdefulla erfarenheter och kunska-
per. Alla dessa personer är  jag  skyldig ett stort  TACK.  

Högskolan i Luleå är i högsta  grad en  levande forsknings-
miljö.  Institutionen  för Industriell Ekonomi och Samhällsve-
tenskap  har  erbjudit  en  stimulerande omgivning. Många är  
de  kollegor som härmed tackas för att  de  givit värdefulla 
bidrag och idéer till  min  forskning, inte minst vid olika 
seminarier.  

Professor Arne  H Omsän, vid avdelningen för Produktutveck-
ling,  har  läst och kommenterat åtskilliga versioner av mitt 
arbete och genom  konstruktiv  kritik fört det vidare mot 
slutmålet. Detta  har  kombinerats med ett verkligt engage-
mang. Tf  professor Bo  Lemar, vid avdelningen för Företagsut-
veckling,  har under  arbetets gång löpande lämnat värdefulla 
synpunkter på olika versioner, vilket  jag  satt mycket stort 
värde på.  Tack  Arne  och  Bo.  

Forskningsassistent Håkan Ylinenpää och  jag  intervjuade 
tillsammans ett antal företagsledare i Norrbotten. Utöver 
detta  har  vi samarbetat flitigt i samband med våra  respekti-
ve  uppsatsarbeten. Håkans kunskaper och idérikedom gjorde 
honom till  en  verkligt stimulerande forskarkollega.  Du  
förtjänar ett speciellt  tack.  

Professor  Sten Söderman  har  aktivt stimulerat mig i sökan-
det efter ny kunskap, vilket  jag  uppskattat.  Jag  vill även 
tacka forskarkollegorna Håkan Perzon, Esmail Salehi-Sangari 
och  Jan-Eric  Jacobsson för värdefulla synpunkter och kommen-
tarer. 
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0. 	SAMMANFATTNING  

Studien  fokuserades mot att studera betydelsen av externa 
personers kanalisering av resurser för marknadsföring och 
produktutveckling till tillverkande företag i  en  perifer  
region. 

En  extern  person  definierades inledningsvis som:  

"En person  som genom  en  kontakt med ett enskilt 
företag kanaliserar resurser till företaget 
utan att själv vara anställd där." 

Nätverk och entreprenöraktivitet är viktiga byggstenar för 
studiens referensram.  De  är samtidigt strategiska delar i  
den  lokala utvecklingsmixen och kan även ses som lokal-
samhällets konkurrensmedel. 

Nätverkssynsättet är centralt för att förklara  interaktio-
nen  mellan företagsledare och externa personer. Denna 
interaktion är i  sin  tur ett sätt för företagsledaren att 
kanalisera resurser till företaget. Nätverk kan bl  a  inde-
las i sociala och affärsmässiga nätverk, vilket får betydel-
se för resurskanaliseringens initiering. 

Inom företagsekonomin  har en  stor  del  av kunskapsuppbyggna-
den i anslutning till entreprenöraktiviteter koncentrerats 
till företagsledaren. Idag sker dock  en  breddning av entre-
prenörsbegreppet till andra områden. Såväl entreprenörskapet 
som fenomen som olika entreprenörsegenskaper  har t ex  
diskuterats i samband med framväxten av samhällsentrepre-
nörsbegreppet. Samhällsentreprenören  har  huvudsakligen ut-
vecklingen av andras företag och organisationer som mål för 
sitt agerande i anslutning till  rollen  som samhällsentrepre-
nör. 

Marknadsföring och produktutveckling  har  valts som exempel 
på områden i företagen dit resurser kanaliseras. Bägge 
områdena är viktiga för företagens utveckling. Olika resur-
ser  har  i  sin  tur betydelse för genomförandet av olika 
aktiviteter i företagen.  

Studien  bygger på intervjuer med företagsledare i  31  före-
tag, främst  mindre  och medelstora, i Norrbotten. Företagen 
tillhör branscherna verkstad, träförädling och elektronik. 
Datainsamlingen gjordes vid  2  tillfällen, varför studien 
indelats i  en  explorativ studie och  en  huvudstudie. 



2  

Resultaten från huvudstudien kan sammanfattas i  10  slut-
satser:  

1. Via  externa personer kanaliserade flertalet företags-
ledare resurser, som i  sin  tur fick betydelse för före-
tagens marknadsföring och produktutveckling.  

2. Enligt företagsledarna utmärktes identifierade externa 
personer främst av att  de  var kunniga inom sitt område 
och hade  god  samarbetsförmåga. Externa personers entre-
prenörsegenskaper var  mindre  framträdande vid  inter-
aktionen  med företagsledaren.  

3. Externa personer, vars resurskanalisering hade betydelse 
för företagen, tillhörde företrädesvis  en  kommersiell  
organisation,  som helt eller delvis skapar sina resurser  
via  marknaden.  De  identifierade externa personerna till-
hörde sällan stödapparaten och  den  offentliga delen av 
organisationsekonomin.  

4. Identifierade externa personer vars geografiska hemvist 
var utanför  den  perifera regionen (länet) hade genom-
snittligt större betydelse än externa personer i regi-
onen. Samtidigt återfanns huvuddelen av  de  externa per-
sonerna i länet.  

5. Huvuddelen av  de  resurser som kanaliserades  via  externa 
personer var immateriella. Resurskanaliseringen hade 
oftast  formen  av kompetensöverföring till företaget 
genom ett medvetet initiativ från företagsledaren.  

6. Resurskanalisering, som fick betydelse, hade oftast  sin  
grund i att företaget köpte tjänster  via den  externa 
personen.  

7. Via  externa personer kanaliserade företagsledarna oftast 
resurser till enstaka marknadsförings- och produktutveck-
lingsaktiviteter.  

8. Företagsledare i expansiva företag, som därigenom var 
framgångsrika på marknaden, sökte förbättra  sin  produkt-
utveckling  via  externa personer och gav därigenom deras 
resurskanalisering stor betydelse. Externa personer i 
anslutning till marknadsföring gav  de mindre  betydelse. 
Företagsledare i regressiva företag identifierade jäm-
förelsevis få externa personer.  

9. Företagsledare i elektronikföretag gav stor betydelse åt 
resurser för produktutveckling. Företagsledare i trä-
förädlingsföretag gav stor betydelse åt resurser för 
marknadsföring. Företagsledare i verkstadsföretag gav 
nästan samma betydelse åt resurser för marknadsföring 
och produktutveckling. 

10.Företagsledare i äldre företag gav resurser kanaliserade  
via  externa personer  mindre  betydelse än företagsledare 
i nystartade företag. 
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Studien  resulterade i  en  modell för kanalisering av 
resurser för företagets marknadsföring och produktutveck-
ling  via en  extern  person.  

NÄTVERK 

Individnivå 

Systemnivå  

Figur 0.1  Modell  för kanalisering av resurser för före-
tagets marknadsföring och produktutveckling  
via en  extern  person.  

Studien  visade att nätverksfaktorer  samt den  externa perso-
nens organisationstillhörighet och personliga egenskaper 
var viktiga för att förklara betydelsen av resurskanalise-
ring  via  externa personer. Resurskanaliseringen kunde till 
stor  del  beskrivas som kompetensöverföring till företaget. 

Sammanfattningsvis kan  en  extern  person  utifrån studien 
beskrivas som:  

"En  resursperson som genom nätverksfaktorer och 
personliga egenskaper  via en  strategisk orga-
nisationstillhörighet överför kompetens till 
ett enskilt företag utan att själv vara an-
ställd där." 

Resurskanaliseringen blir ett medel för att uppnå företags-
ledarens och  den  externa personens gemensamma mål att 
utveckla det aktuella företaget. Som  en  konsekvens av 
utvecklade företag sker  sedan en  ekonomisk utveckling av 
lokalsamhället. 
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0.E 	SUMMARY 

The study is focused on the importance of external persons' 
canalization of resources for marketing and product 
development to manufacturing firms in a  periphere  region. 

By way of introduction the external person was defined as: 

"A person who by a contact with a separate firm 
canalize resources to the firm without beeing 
employed." 

Network and entrepreneur activities are important factors 
for the frame of reference of the study. They are at the 
same time strategic parts in the local development mix and 
can also be seen as competitive elements for the local 
community. 

The network approach is central to explain the interaction 
between managers and external persons. This interaction is 
in turn a way for a manager to canalize resources to the 
firm. Network can for example be classified in social and 
business networks, which have an importance for the begin-
ning of the canalization of resources. 

In business administration, a great deal of the building of 
knowledge in connection to entrepreneur activities 
have been concentrated to the manager. Today there is a 
broadening of the entrepreneur concept to other fields. 
The entrepreneurship as a phenomen on as well as different 
entrepreneurial characters have for example been discussed 
in connection with the growth of the community entrepreneur 
concept. The community entrepreneur has mostly the develop-
ment of other firms and organizations as a goal for his 
action in connection to the role as community entrepreneur. 

Marketing and product development have been chosen as 
examples of fields to which resources have been canalized. 
Both areas are important for the development of firms. 
Different resources are in turn of importance for the 
realization of different activities in the firms. 

The study is built on interwievs with managers of 31 firms, 
mostly small and medium-sized in  Norrbotten,  a county in 
the north of Sweden. The firms belong to the branches 
workshop, wood processing and electronics. The data collec-
tion was made 2 times, as a consequence the study has been 
divided in an explorative study and a main study. 
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The results from the main study can be summarized in 10 
conclusions: 

1. Through external persons, most managers canalized 
resources which in turn got importance for the firms 
marketing and product development. 

2. According to the managers, the identified external persons 
were characterized to be skilful in their field and had 
good co-operation capability. External persons entre-
preneurial characteristics were less prominent in the 
interaction with the manager. 

3. External persons, whose canalization of resources had 
importance for the firms, preferably belonged to commer-
cial organizations which completely or partly create 
resources via the market. The identified external per-
sons belonged seldom to the public part of the organi-
zational economy. 

4. Identified external persons whose geographical residence 
were outside the  periphere  region (the county) had on 
average a greater importance than external persons in the 
region. At the same time the majority of the external 
persons was found in the county. 

5. The main part of the resources which were canalized by 
external persons were immaterial. The canalization of 
resources often had the form of transfer of competence 
to the firm by a deliberate initiative from the manager. 

6. Canalization of resources, that got importance, were 
often due to the fact that the firm bought services 
through the external persons. 

7. Through external persons, the managers often canalized 
resources to few marketing and product development 
activities. 

8. Managers of expansive firms, which were successful on the 
market, tried to improve the product development by ex-
ternal persons and gave their canalization of resources 
great importance. They gave less importance to external 
persons in association with marketing. Managers in reg-
ressive firms identified comparatively few external per-
sons. 

9. Managers in electronic firms gave great importanceto re-
sources for product development. Managers in wood pro-
cessing firms gave great importance to resources for 
marketing. Managers in workshop firms gave nearly the 
same importance to the resources for marketing and 
product development. 

10.Managers of older firms gave less importance to resources 
canalized by external persons compaired to managers of 
new firms. 
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The study resulted in a model for canalization of resources 
for the firm's marketing and product development through an 
external person. 

NETWORK  

Individual level 

System level 

Figure 0.1E Model for canalization of resources for the 
firm's marketing and product development 
through an external person. 

The study showed that network factors together with the 
external person's organizational affiliation and personal 
characters were important to explain the importance of 
canalization of resoruces through external persons. The 
canalization of resources could often be described as a 
transfer of competence to the firm. 

To sum up the external person can be described as: 

"A resource-person who by network factors and per-
sonal characters via a strategic organizational 
affiliation transfer competence to a particular 
firm without being employed in the firm." 

The canalization of resources is an intrument to reach the 
manager's and the external person's mutual goal to develop 
the firm in question. As a consequence of developed firms 
there will be an economic development of the local communi-
ty. 
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INLEDNING 

EXTERNA PERSONERS BETYDELSE FÖR RESURS-
KANALISERING TILL FÖRETAG 

Förutsättningarna för att åstadkomma  en positiv  näringslivs-
utveckling i olika regioner  har  diskuterats allt mer av allt 
fler  under  senare år. Många menar att framgångsrika företag 
är  en  förutsättning för  en positiv  utveckling. Samtidigt 
återfinns allt fler aktörer på näringslivets  arena.  Hos dessa 
finns  en  betydande önskan om fördjupade kunskaper, som kan 
användas för att positivt utveckla företagens verksamhet. 

Mitt första arbete efter högskoleexamen handlade om att som 
projektsekreterare söka bidra till utvecklingen i  en  glesbygd 
långt uppe i Tornedalen. Då  jag  även senare arbetat med 
näringslivsutveckling i olika  former  (Falemo & Strandberg,  
1984), har jag  allt oftare ställt mig själv frågorna: 

Är det enbart företagsledaren och hans/hennes medarbetare, 
som bidrar till  en positiv  näringslivsutveckling genom arbete 
i det aktuella företaget? 

Påverkas företaget även av utomstående personer, och vilken 
betydelse  har  i så  fall  dessa för det enskilda företagets ut-
veckling? 

Företagets samspel med omgivningen kan ses på många sätt. Ett 
sätt är att  se  samspelet mellan olika organisationer, ett 
samspel på systemnivå. Ett annat sätt är att fokusera intres-
set på enskilda personers samspel, ett samspel på individ-
nivå. Samspelet mellan företaget och dess omgivning för med 
sig att olika resurser i  form  av  kapital,  varor och tjänster, 
kunskaper  m m  förflyttas med hjälp av olika aktörer. Denna 
förflyttning sker vare sig vi intresserar oss för organisa-
tioner eller personer. Fokuserar vi intresset på personer, 
är det intressant att även granska företagsledarens  roll  vid 
sidan av  den  externa personen.  

En  första kontakt med forskningsområdet, utifrån  de  ovan 
nämnda frågeställningarna, gjordes.  En  litteraturöversikt och 
kontakter med forskarkollegor visade att få  studier  berört 
betydelsen av resurskanalisering till företag  via  enskilda 
externa personer, som i  sin  tur oftast tillhör olika organi-
sationer, bl  a  företag. 

Forskningsproblemet kom inte som  en  blixt från  en klar  
himmel. Snarare kunde det karaktäriseras som  en  blomma. Det 
växte sakta fram för att  sedan  finnas  klart  och  konkret.  
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Problematiseringen  är viktig. Asplund  (1970 s 117)  skriver: 

"Att problematisera är det första steget på vägen 
till kunskap och det är ett steg som omöjligt kan 
överhoppas." 

Det handlar vidare om att ställa relevanta frågor. Tof fler  
(1980 s 17)  framför  den  tänkvärda meningen:  

"Jag  började inse att  de  rätta frågorna vanligen 
är viktigare än  de  rätta svaren på fel ställda 
frågor." 

Motiven för att gå vidare med  problematisering  och formule-
ring av forskningsfrågor inom det berörda området var flera. 
Det borde vara intressant för företagen att få mer kunskap om 
vilken betydelse som personer utanför företaget kan  ha  för 
aktiviteter i företaget. Personer utanför företagen kan i  sin  
tur få kunskap om vilken betydelse, som deras kanalisering av 
resurser till företagen kan  ha. Ur  ett samhällsperspektiv är 
studien bl  a  motiverad för att undersöka vilken  form  av 
resurskanalisering, som verkligen  har  betydelse. Dessutom  har 
jag under  åren träffat personer, vilka  haft  betydelse för 
olika företag.  De har  stimulerat mig att undersöka dessa 
fenomen mer vetenskapligt.  

1.2 	INLEDANDE AVGRÄNSNINGAR OCH DEFINITIONER 

Avsikten är att koncentrera studien på betydelsen av enskilda 
externa personer. Personer utanför det enskilda företaget 
kan  ha  olika  slags  organisationstillhörighet,  t ex  kundföre-
tag, leverantörsföretag,  bank,  kommun.  De  personer som 
berörs i uppsatsen benämns externa personer . Med  extern  per-
son  menas:  

"En person  som genom  en  kontakt med ett enskilt 
företag kanaliserar resurser till företaget 
utan att själv vara anställd där."  

Studien har  genomförts i  den  perifera regionen Norrbotten. 
Skälen till detta är flera. Det är minst kostnadskrävande att 
samla  data  från ett närbeläget område. Det är vidare av regi-
onalpolitiskt intresse att genomföra studien i  en  perifer  re-
gion. Jag har  tidigare samlat kunskaper om näringslivet i 
Norrbotten. Avgränsningen gör att studien kan komplettera 
tidigare forskning om Norrbotten och andra perifera regioner.  
Den  perifera regionen utmärks bl  a  av att ayståndet till  den  
nationella marknaden ofta är stort för företag i regionen. 
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Till  företagen kanaliseras resurser för genomförandet av 
många olika aktiviteter. Det gäller bl  a  tillverkning, mark-
nadsföring, utbildning, produktutveckling och  administrativ  
utveckling. För att kunna göra  en  tillräckligt djup studie 
var  en  avgränsning nödvändig. I denna studie studeras område-
na marknadsföring och produktutveckling. Ett motiv för detta 
var att dessa områden omfattas av  den  forskningsprofil, som 
finns vid  Institutionen  för Industriell Ekonomi och Sam-
hällsvetenskap vid Högskolan i Luleå. Ett annat motiv var att 
olika aktörer pekat på betydelsen av dessa områden. Båda om-
rådena är viktiga för utvecklingen av företag. Samtidigt är 
såväl marknadsföring som produktutveckling etablerade forsk-
ningsfält inom företagsekonomin. Termen marknadsföring an-
vänds genomgående i uppsatsen, även om termen marknadsutveck-
ling lika gärna  skulle  kunna användas. Marknadsföring  har  
valts, eftersom det är  den term,  som genomgående används  
bland de  flesta praktiker i  mindre  och medelstora företag.  

Studien  berör främst  mindre  och medelstora företag. Av totalt  
31  studerade företag  har  två över  200  anställda och tre  under  
fem anställda. I anslutning till forskningsprofilen  har data  
insamlats från tillverkande företag.  De  studerade företagen 
tillhör branscherna verkstad, träförädling och elektronik. 
Branschvalet kan bl  a  motiveras med att träförädling är  
en  mogen bransch i Norrbotten, medan elektronik är  en  ung dy-
namisk bransch. Verkstadsindustrin visar upp ett mer blandat 
mönster. Dessa branscher är även intressanta ur ett regionalt 
utvecklingsperspektiv för Norrbotten.  Data  ayser 1980-talet. 
Datainsamlingen  har  gjorts  via  två intervjuer med  respektive  
företagsledare i  de  ovan nämnda  31  företagen. På individnivå 
koncentreras studien således på externa personer och före-
tagsledare. På systemnivå berörs  de  externa personernas orga-
nisationer och företagsledarnas företag. Metodfrågorna be-
handlas mer utförligt i kapitel  5. 

1.3 	UTGÅNGSPUNKTER 

Ämnet  har  bl  a  anknytning till områden som företagsut-
veckling, marknadsföring, produktutveckling  samt lokal  och  
regional  näringslivsutveckling. 

Enligt min  uppfattning är livskraftiga företag  en  förutsätt-
ning för  lokal  ekonomisk utveckling. Utveckling  av  företag 
genererar utveckling i lokalsamhället.  Det  lokala utveck-
lingsperspektivet  har  bildat  en ram  för föreliggande  studie. 
Studien kan  därigenom även sägas  ha  ett nerifrån-perspektiv.  
Genom att koppla ihop utvecklingen  av  företag  med det  lokala 
utvecklingsperspektivet  ges en teoretisk bas  för  hur  ekono-
misk utveckling i lokalsamhället  kan  åstadkommas  (Spilling  
1985). Studien  koncentreras dock  på  att undersöka förhållan-
den i enskilda företag. 
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Johannisson och  Spilling  (1986)  menar att  lokal  utveckling  
bygger på  nätverk, entreprenöraktivitet och  materiell  struk-
tur.  I  min tur  menar  jag  att enskilda företags utveckling  kan  
kopplas till dessa företeelser. I anslutning till  de  ovan 
nämnda  tre  områdena är insatser  av  olika  personer  centrala 
för att åstadkomma positiva  resultat  för  det  enskilda före-
taget. 

Teorin, som ovanstående författare presenterat, bygger på att 
nätverk, entreprenöraktiviteter och materiell struktur måste 
finnas i tillräckligt hög  grad  för att skapa näringslivsut-
veckling. Med materiell struktur ayses företag och institu-
tioner. På företagsnivå ingår  den  materiella strukturen som  
en  naturlig  del  i såväl nätverk som entreprenöraktivitet. I 
fortsättningen belyses  den  materiella strukturen i samband 
med såväl nätverk som entreprenöraktivitet  samt  i anslutning 
till  de  undersökta företagen. Därmed fördjupas beskrivnings-
nivån för  den  materiella strukturen. 

Nätverk  har enligt  författarna bl  a  betydelse för att binda 
samman entreprenöriell  aktivitet  och materiella  strukturer.  
Detta innefattar  kontakter av  olika  slag.  Entreprenör- 
aktivitet handlar  om  att utnyttja möjligheter och övervinna 
begränsningar.  Modellen av  Johannisson och  Spilling  visas  i  
figur 1.1.  

Ytre påvirkninger  

Figur 1.1  Samverkan mellan nätverk, entreprenöraktivitet 
och materiell struktur. 

Källa: Johannisson och  Spilling  1986:135, figur 8.1.  
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Från modellen tar vi till litteraturkapitlen med oss begrep-
pen nätverk och entreprenöraktivitet. Dessa ska användas för 
att söka förklara betydelsen av resurskanalisering till före-
tag  via  externa personer.  De  två begreppen nätverk (kapitel  
2)  och entreprenöraktivitet (kapitel  3)  är utgångspunkter för 
studiens referensram. I dessa kapitel behandlas såväl perso-
ner som företag och andra organisationer.  

	

1.4 	SYFTE  

Kontakter  med externa personer kan vara ett sätt för  en  före-
tagsledare att i olika utsträckning kanalisera resurser av 
olika  slag  till företaget. 

Studiens syfte är att belysa betydelsen av externa personers 
kanalisering av resurser för marknadsföring och produktut-
veckling till tillverkande företag i  en  perifer  region.  

Utifrån huvudsyftet kan följande delsyften formuleras: 

- Att utifrån tidigare teoribildning skapa förståelse och  
en  modell för externa personers kanalisering av resur- 
ser till företag. 

- Att söka empiriska belägg för graden och  arten  av externa 
personers kanalisering av resurser för marknadsföring 
och produktutveckling till tillverkande företag, främst  
mindre  och medelstora, i  en  perifer  region.  

- Att genom  de  två föregående delsyftena bidra till kun-
skapsutvecklingen inom forskningsområdet.  

	

1.5 	UPPSATSENS  DISPOSITION  

Uppsatsen är indelad i åtta kapitel. Detta första kapitel 
är  en  orientering om studien.  

Kapitel 2-5  innehåller studiens referensram.  Kapitel 2  
behandlar nätverk, och vilken  roll  dessa spelar för kontak-
terna mellan företaget/företagsledaren och dess externa 
personer.  Kapitel 3  handlar om entreprenöraktivitet och 
dess knytning till externa personer.  Kapitel 4  innehåller  
de  delar av områdena marknadsföring och produktutveckling, 
som ligger till grund för  den  empiriska undersökningen av 
resurskanalisering för dessa aktiviteter. Kapitlet ayslutas 
med  en  presentation av  en  modell för resurskanalisering  via  
externa personer till aktiviteter i företaget utifrån 
litteraturstudier.  Modellen har  stegvis byggts upp genom 
kapitlen  2-4.  
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Kapitel 5  är uppsatsens metodavsnitt. Där redogörs bl  a  för 
vetenskapligt synsätt, analysmodell, vald forskningsmetod och 
uppläggning av datainsamlingen. 

I kapitel  6  sammanfattas  kort den  explorativa datainsam-
lingen. I kapitel  7  redogörs för huvudstudiens datainsamling. 
Utifrån litteraturstudien i tidigare kapitel och datainsam-
lingen analyseras  data.  I kapitel  8  sammanfattas  de  mer 
övergripande slutsatserna och  en  modifierad modell presente-
ras. Samtidigt ges förslag till fortsatt forskning. 

Uppsatsens  disposition  framgår översiktligt av figur  1.2, 
se  nästa sida. 
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Figur 1.2  Uppsatsens  disposition. 
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2. 	NÄTVERK OCH FÖRETAGSLEDARENS KONTAKTER MED 
EXTERNA PERSONER  

2.1 	INLEDNING  

Betydelsen av kontakter, personer och därmed olika nätverk  
har  uppmärksammats allt mer inom företagsekonomin. Det är 
naturligt i och med företagens tilltagande marknadsoriente-
ring. Nätverk återfinns på olika nivåer, från  lokal  nivå 
upp till internationell nivå.  De  berör såväl  mindre  som 
större företag. Väl utvecklade nätverk, som nyttjas effek-
tivt, kan vara ett sätt för  en  företagsledare att kanali-
sera resurser till företaget. Detta sker då på individnivå 
genom kontakter mellan olika personer. I denna studie ska 
vi studera nätverk utifrån företagsledaren och hans kontak-
ter med externa personer. 

Paulsson  (1987 s 4)  betonar att företagsledares externa 
nätverk fyller olika funktioner.  De  är dels ett sätt att 
skaffa  information,  som förbättrar aktörernas verklighets-
uppfattning, dels ett medel att få till stånd nödvändiga 
resurskompletteringar. I det externa nätverket återfinns 
personer som utifrån företagsledarens synvinkel  har  olika 
betydelse för företaget och som han därmed fäster olika 
vikt vid. 

Olika  personer  i företaget  har  olika  roller  i nätverket. 
Företagsledarens  roll  i nätverket, bl  a som  byggare  av  nät-
verk,  har  belysts i  en  mängd  skrifter.  Företagsledaren  kan 
ses som en naturlig  företrädare för  det mindre  och medel-
stora företaget  (Curtis  1983;  Johannisson & Gustafsson  
1984;  Wåhlin  1986).  Nätverkssynsättet, bl  a  företrätt  av  
Hammarkvist, Håkansson och Mattsson  (1982),  är  centralt  för 
att förklara  kontakter  och bindningar. 

För att anknyta till Johannisson och  Spilling  (1986), som  
nämndes i  kapitel 1,  handlar  lokal  utveckling i  stort om  
att hitta  den  rätta lokala utvecklingsmixen.  Lokal  utveck-
ling  kan enligt min mening  underlättas genom att tillhanda-
hålla  en  lämplig  "local development  mix".  Strategiska delar 
i denna  mix  är,  som  tidigare nämnts, nätverk, entreprenör-
aktivitet och  materiell  struktur. De kan  även  ses som  
lokalsamhällets konkurrensmedel.  Det  enskilda företaget  har 
som  självständig enhet att verka i och utnyttja denna  mix. 
Enligt  mitt synsätt är  de  enskilda företagens förmåga av-
görande för att  få  till stånd  lokal  utveckling.  Således  
måste mixens  resultat  analyseras utifrån  hur  den  påverkat 
företagen. Företagens förmåga att verka i och utnyttja  
mixen  kan  bl  a  analyseras utifrån företagsledarnas arbete 
och  de  enskilda företagens agerande. 
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2.2 	NÄTVERKEN OCH INDIVIDERNA  

2.2.1 	Det sociala nätverket 

Inom sociala vetenskaper  har  nätverkssynsättet  en  längre 
historia än inom företagsekonomin.  Till  exempel  Barnes  
(1954)  använde nätverk för att beskriva sociala  relationer  
i lokalsamhällen.  

Laumann  och  Pappi (1976 s 18)  refererar  till Michell  (1969)  
för att beskriva  socialt  nätverk:  

"A specific set of linkages among a defined set of 
persons, with the additional property that the 
characteristics of these linkages as a whole may 
be used to interpret the social behavior of the 
persons involved."  

Sociala nätverk  lever  inget  eget liv. Det  förefaller  som om  
sociala nätverk är väl integrerade  med  affärsnätverket.  Det  
sociala nätverket,  via  dess sociala bindningar,  kan  vara  en  
länk för  mer  affärsmässiga bindningar.  Spilling  (1985)  hän-
visar till egna  studier, som  visat att nästan alla inter-
vjuade företagsledare i  hans studie  kände huvuddelen  av  
företagarna  lokalt,  och även i vissa  fall  kunde  glädjas åt  
en  nära vänskap. Frågan är dock huruvida detta är  en kon-
sekvens av mer  affärsmässiga bindningar  eller  inte.  

En  företagsledare  har  externa kontakter  via  olika nätverk 
(Johannisson & Gustafsson  1984). Om  sociala nätverk även 
utnyttjas för affärsförbindelser, innebär det att  den  
sociala organiseringen" inte behöver byta skepnad. Detta 
kan vara  en  stor fördel. Ett starkt socialt nätverk, integ-
rerat med företagsnätverket, torde därför kunna påverka 
företagsledarens företag bl  a  genom olika affärskontakter 
och idéutbyte. 

Hägg och Hörnell  (1983)  pekar på att interaktionssynsättet 
inom marknadsföringen fokuserar intresset på upparbetande 
och vidmakthållande av bindningar. Interaktionssynsättet 
utgår ifrån att det är  interaktionen  (samspelet) mellan 
köpare och säljare, som i hög  grad  påverkar utformningen av 
företagens marknadsföring. Det sociala utbytet är  en  kon-
sekvens av detta växelspel. Det handlar bl  a  om att indivi-
der känner förtroende för varandra. Författarna ser det 
affärsmässiga nätverket som det som initierar  den  sociala 
bindningen. 

Det sociala nätverket kan således  ha  betydelse för mer 
affärsmässiga nätverkskontakter. Det betyder att  en  extern  
person skulle  kunna  ha  såväl sociala som andra bindningar 
till  en  företagsledare. Dessa bindningar  skulle  dessutom 
kunna vara integrerade med varandra. Huruvida kontakten 
mellan  en  extern  person  och  en  företagsledare kan kopplas 
till sociala nätverk är  en  fråga som åter diskuteras i 
huvudstudien, kapitel  7.  
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2.2.2 	Personliga nätverk 

Johannisson  (1984)  menar att ett personligt nätverk bygger 
på att ingendera av aktörerna längre är utbytbar. Som del-
tagare i ett personligt nätverk engageras personerna som 
individer, inte i  en  viss  roll.  Detta speglar även hur 
företagsledare utvecklat sitt nätverk. 

Johannissons beskrivning  ger  även  en  intressant  anknytning  
till  litteraturens  egenskapsbeskrivningar  av  entreprenören  
som en  handlingsinriktad  person (Kent,  Sexton &  Vesper 
1982;  Casson  1982). Den  handlingsinriktade  personen ser  
till att utnyttja alla möjliga tillfällen att bygga upp 
och förstärka sitt nätverk.  Det  är i detta  som  företagens 
externa  personer  ingår.  Den  affärsmässigt utpräglade före-
tagsledaren  kan ha  ett utvecklat nätverkstänkande. Ett ut-
vecklat nätverk innebär möjlighet att välja  beroende  och 
realationer  samt  möjligheter att  vid behov  väcka slumrande  
kontakter  till  liv  (Johannisson & Gustafsson  1984).  

Johannisson  (1984)  inför ett  par  definitioner som precise-
rar nätverk tillämpade på företagares relationer:  

1. Ett egocentriskt socioekonomiskt nätverk består av  en  
företagares direkt personliga länkningar till andra in-
divider.  

2. Ett kollektivt socioekonomiskt nätverk definieras som  en  
uppsättning kopplade egocentriska nätverk. 

Detta kan exemplifieras med att ett egocentriskt socioeko-
nomiskt nätverk gäller personliga länkningar till andra 
individer i anslutning till bl  a  företagets marknadsföring 
och produktutveckling. Denna studie koncentrerar sig på 
kontakter i företagsledarens egocentriska socioekonomiska 
nätverk. 

Även externa personer torde ofta  ha  ett utvecklat nätverks-
tänkande eller annorlunda uttryckt: gott om personliga 
kontakter, bl  a  med personer i företag.  

2.3 	AFFÄRSMÄSSIGA NÄTVERK 

Mellan företag fungerar nätverk ofta som bindningar mellan 
olika aktörer i  respektive  företag. Bindningarna kan vara 
av olika typer. Hammarkvist, Håkansson och Mattsson  (1982)  
pekar på tekniska, tidsmässiga, kunskapsmässiga, sociala  
samt  ekonomiska och juridiska bindningar. 
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De  pekar vidare på att bindningar  har  behov av långsik-
tighet och stabilitet för att utvecklas. Detta ger  sedan  
förutsättningar för förändringar. Bindningarna skapar vida-
re närhet, säkerhet, förmedlar och värderar  information 
samt  skapar utvecklingstryck. 

Med vetskap om detta är det uppenbart att företagsledarens 
kontakter både syftar till att göra affärer och utveckla 
företaget.  En  viktig egenskap i ett nätverk är ömsesidig-
het.  En  kontakt, liksom  en  förhandling, strävar efter ett 
optimalt resultat för bägge parter.  Just  detta faktum kan  
ha  betydelse för bindningen mellan företagsledaren och 
företagets externa personer. 

Dessutom innehåller långsiktiga bindningar såväl beroende 
som förtroende. Genom det ömsesidiga beroendet värnar  man  
om att behålla och utveckla förtroendet.  En  kontakt tar 
ofta lång tid att bygga upp,  men kort  tid att rasera. Det 
finns skäl att anta att lokala kontakter i  en  perifer  regi-
on  ofta är långsiktiga, då möjligheterna att byta kontakt 
lokalt är färre och personerna känner varandra väl. När det 
gäller långväga kontakter blir det å andra sidan dyrt att 
upparbeta nya kontakter. 

Hägg och Johansson  (1982)  betonar att företagets viktigaste 
beroendeförhållanden är bindningarna till andra individuel-
la företag i ett över tiden relativt stabilt nätverk av 
förbindelser. Nätverksförändringar i  form  av förtätningar, 
förskjutningar och förflyttade tyngdpunkter behövs för att 
nätverket inte ska bli förstelnat.  De  pekar även på att bra 
nätverk ökar företagens konkurrensförmåga. Intressanta blir 
i  sin  tur  de  faktorer, som utvecklar företagsledarens nät-
verk. Frågan är om företagsledarens nätverk för att ut-
veckla företaget är övergripande eller skiljer sig mellan  
t ex  marknadsföring och produktutveckling. För att svara på 
dessa frågor är det väsentligt att belysa olika nätverks-
faktorers betydelse för  kanaliseringen  av resurser.  

Kontakten  mellan företagaren och  den  externa personen kan 
vidare indelas i  en  ekonomisk och icke-ekonomisk kontakt, 
d  v s  om företaget betalar  den  externa personen för  en  
tjänst eller inte. När det gäller  kanaliseringen  av resur-
ser kan det förekomma att  den  externa personen delar med 
sig av sina resurser,  t ex  i  form  av kunskaper, utan att ta 
betalt.  En  kontakt kan även vara uppdelad så att företaget 
betalar för vissa tjänster,  men  bindningen gör att ytterli-
gare resurser kanaliseras utan att företaget behöver betala 
för dessa tjänster. 



Elements and processes 
of interaction  

18  

Från marknadsföringen kan vi hämta exempel på  en  kontakt 
mellan två parter. Mellan ett säljande och ett köpande fö-
retag innebär  interaktionen  ett ömsesidigt utbyte, figur  
2.1. 

Figur 2.1  Huvudelement i interaktionsprocessen.  

Kalla:  Håkansson  (Red.) 1982:15,  figur  2.1.  

I figur  2.1 visas  att  interaktionen  påverkar och påverkas 
av olika faktorer,  t ex  företagsklimatet. Vidare betonas 
att det inom företagen återfinns såväl avdelningar och 
individer, som deltager i växelspelet. Som tidigare nämnts 
fokuseras denna studie på växelspelet mellan företagsleda-
ren och externa personer. I samband med detta ska vi bl  a  
belysa huruvida företagsledarna betalar för  den  externa 
personens tjänster. 

Ytterligare  en  nätverksaspekt  fås  genom att analysera  de  
externa personernas organisationstillhörighet. Därigenom  
går det  att  få en indikation på  organisationstillhörighe-
tens betydelse för  kanalisering av resurser via  externa  
personer.  Genom detta  kan vi  även  få en indikation på  orga-
nisationsekonomins betydelse  (Hernes  1978)  genom att  se  i 
vilken utsträckning  de  externa personernas  organisationer 
har knytning  till  stödapparaten. 
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2.4 	DEN  EXTERNA PERSONEN SOM NÄTVERKSRESURS  
FOR  FÖRETAGSLEDAREN 

Det är uppenbart att  en  extern  person  kan  ha  stor betydelse 
genom  sin position.  Samtidigt är det viktigt att betona att  
en  extern  person  inte enbart får betydelse genom  sin posi-
tion,  utan genom sina egenskaper och sitt handlande.  Den  
externa personen kan finnas i såväl icke-offentliga som 
offentliga organisationer.  Personen  kan  t ex  vara närings-
livssekreterare, bankman, företagsledare i ett annat före-
tag eller konsult.  Den  externa personen kan  ha  många olika 
uppgifter och påverka ett flertal faktorer. Resurserna kan 
variera åtskilligt mellan olika personer. Varje nätverk 
blir därför unikt, liksom varje  extern  person  är unik.  De  
resurser som  den  externa personen förfogar över återfinns 
ofta på systemnivå. 

Samspelet mellan  en  företagsledare och  extern  person  hand-
lar utifrån det förda resonemanget mycket om utbyte av  
information  och resurser, d  v s en  interaktion  dem  emellan. 
Detta förhållande beskrivs i figur  2.2.  

Extern  person 	 Företagsledare  

2. Mottagare av  in- 	 1.  Sändare av  information. 
formation. 

3. Sändare av 	›  4.  Mottagare av resurser. 
resurser.  

Figur 2.2 Interaktionen  mellan  extern  person  och företags-
ledare. 

Detta samspel på mikronivå  faller  väl inom ramen för 
nätverksteorin. Samspelet torde även kunna gå åt motsatt 
håll. Det är dock inte föremål för denna studie.  

Den  externa personens och företagsledarens  roller  kan väl 
integreras med nätverkssynsättet.  Den  externa personen  har  
olika egenskaper och organisationstillhörighet  samt  till-
gång till olika resurser på individ- och systemnivå.  
Kontakter  kan bygga på såväl ekonomiska som icke-ekonomiska 
bindningar. Även om denna studie  har  ett företagsledarper-
spektiv måste nätverket beskrivas inom  en  vidare  ram.  
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Kanalisering av resurser på individnivå mellan  en  extern  
person  och  en  företagsledare kan ses som  en  liten  del  av 
ett större nätverk, vilket ramen i figur  2.3  visar.  Figuren  
är  en  förenkling av figur  2.2  och beskriver det resursflöde 
som undersöks i själva studien. 

NÄTVERK  

Individnivå  

Figur 2.3  Resurskanalisering på individnivå mellan  extern  
person  och företaglsedare kan ses som  en  liten  
del  av ett större nätverk. 

Det torde vara självklart att  kanaliseringen  av resurser 
förutsätter kontakt mellan  den  externa personen och före-
tagsledaren. I detta kapitel  har  olika nätverksfaktorer 
beskrivits för att förklara resurskanalisering  via  externa 
personer. Det  har  bl  a  skett utifrån utgångspunkterna för 
studien där nätverk intog  en central del,  avsnitt  1.3. 

Figur 2.3  är  den  första byggstenen till studiens teoretiska 
modell för resurskanalisering  via  externa personer. 
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3. 	ENTREPRENÖRAKTIVITET -  EN  FÖRUTSÄTTNING  FOR  
RESURSKANALISERING  VIA  EXTERNA PERSONER ?  

	

3.1 	ENTREPRENÖRSKAPET SOM FENOMEN 

I kapitel  1  introducerades entreprenöraktivitet som  en  före-
teelse kopplad till såväl företagsutveckling som olika per-
soners insatser. I detta kapitel ska vi lägga grunden för 
att  se  i vilken  grad  som entreprenöraktivitet kan användas 
för att förklara resurskanalisering  via  externa personer. 
För att göra detta får vi gå till teorin om entreprenörer. 
Inom  den  företagsekonomiska forskningen  har  nästan  all  kun-
skapsuppbyggnad inom entreprenörsteorin koncentrerats till 
företagsentreprenören.  De  rön som gäller företagsentreprenö-
rer börjar dock översättas till andra samhällsområden och 
andra områden inom näringslivet,  se  vidare aysnitt  3.3.  Det 
innebär att det finns möjlighet att koppla såväl företags-
ledares som externa personers handlande till entreprenörs-
teorin. 

För att förstå teorin  om  entreprenörer är  det  viktigt att 
först beskriva fenomenet entreprenörskap.  Timmons,  Smollen 
och  Dinge  (1977 s 4)  uttrycker  det på  följande sätt:  

"Entrepreneurship is the marshalling of people and 
resource to create, develop, and implement solu-
tions to problems to meet peoples needs. Those 
societies whose people posses that entrepreneur-
ial resilency are able to respond to changing 
needs and realities. The entrepreneurial spirit 
is shown by willingness to take the initiative 
and to be creative and innovative in organizing 
people and resources to accomplish a practical 
result. Entreprenurs are often the agents of soci-
al, political, and economic change." 

Timmons  et al. (1977)  betonar att begreppet entreprenör 
vanligen tillägnas  den som  arbetar  med  företagande. Entre-
prenörskap  kan enligt dem  även finnas i icke-ekonomiska  
organisationer, som t ex en ny kommunal organisation. Det  
viktigaste är entreprenörskapets karaktär, att skapa  samt  
bygga något nytt och effektivare. 

Entreprenörskap  har  i huvudsak betraktats  som  ett sätt att 
skapa nya verksamheter och nya företag. Entreprenörskapet 
torde beröra såväl stora företag  (Peters  &  Waterman  1982) 
som mindre  företag  (Vesper 1980).  
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Entreprenörskapet i samhället som helhet och i enskilda 
företag är inget nytt. Låt oss sätta  in  det i ett historiskt 
perspektiv.  

Under  slutet av 1700-talet betonade  Adam  Smith vikten av  en  
ren marknadsekonomi. Genom denna och sammanhängande ratio-
nella val hos konsumenter och producenter  skulle  det i 
samhället ske  en  kontinuerlig omvandling av resurser. Genom 
denna syn på ekonomin betonade Smith att marknaden själv  
har den  bästa förmågan att bedöma prisnivåer och efterfrå-
gestrukturer. Därigenom framträder även  rollen  för  den 
traditionelle  entreprenören som länk mellan konsument och 
producent. Det bör betonas att Smith inte talade om entre-
prenörer, utan om marknadsekonomin som  en  funktion i samhäl-
let. Översatt till resonemanget om externa personer  skulle  
entreprenören då kunna ses som  en  kopplare av resurser mel-
lan  sin organisation  och ett enskilt företag. 

Schumpeter var  den  förste som presenterade och, med genom-
slagskraft, lyfte fram entreprenören och entreprenörskapet i 
samhället. Schumpeter betonade  den  levande och skapande 
kraften i samhället. Detta skapande i samhället är  just  
själva entreprenörskapet. Entreprenören blir därmed enligt 
Schumpeter  (1934) den person  som kan förnya och vitalisera 
marknadsekonomin. Denna förnyelse av marknaden sker bl  a via 
en  ny produkt, produktionsmetod, marknad, råvarukälla eller  
organisation  (Broehl  1982).  

Förekomsten  av  entreprenörskap tar  sig  olika uttryck.  
Shapero  (1984 s 24)  menar att  en  entreprenöriell händelse 
utmärks  av initiativ,  koppling  av resurser, management,  
självständighet och risktagning. 

Detta kan bl  a  översättas till ett samspel mellan  en  före-
tagsledare och  en  extern  person.  Därvid spelar kopplingen av 
resurser  en  viktig  roll.  Shaperos resonemang uttrycker 
resurskanaliseringen som  en  entreprenöriell händelse eller 
process.  

3.2 	HUR SER ENTREPRENÖREN UT? 

Entreprenören som  person har  beskrivits på många sätt. 
Följande populära beskrivning av Karlöf  (1984 s 91)  kan tjä-
na som  en  inledning:  

"En  entrepreneur  är  en  initiativrik, prestationsmo-
tiverad, målmedveten, handlingskraftig och uthål-
lig  person, som  lätt förtränger hänsyn till allt  
som ser  ut att hindra idoghetens framgångar. 
Entrepreneuren är  den  ofta eftersökte eldsjälen." 
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Entreprenören tillskrivs många egenskaper. Att  en  entrepre-
nör är beredd att ta risker påpekas  av  Broom, Longenecker  
och  Moore  (1979 s 31).  Pinchot III  (1985 s 55)  pekar för  sin 
del,  liksom många andra,  på  att entreprenören är  klart  hand-
lingsinriktad. 

Hägg  (1984 s 128) har  försökt systematisera  forskningen  
kring entreprenörer och konstaterar att  den kan  hänföras 
till  tre  områden.  Det  första  området  innefattar  den  psykolo-
giskt inriktade  forskningen  mot bl  a "a high  need  to  
achieve".  Det  andra  området  handlar  om den forskning som  
sökt förklaringar till företagsetableringar i företagsen-
treprenörens miljö.  Till slut  nämner  han forskning  kring 
betydelsen  av  entreprenörens yrkesmässiga erfarenheter. 

Generellt ställs stora  krav på  entreprenören för att  denne  
ska kunna vara framgångsrik. Hornaday  (1982 s 26) har  i  en  
genomgång visat att inte  mindre  än  23  karaktäristika används 
för att beskriva  de  egenskaper,  som  entreprenören besitter.  
Det  är bl  a energi,  initiativkraft, flexibilitet, oberoende, 
framsynthet, vinstinriktning och optimism.  Det  är dock inte 
oväsentligt vilka egenskaper  som  är dominerande.  McClelland  
och  Winter  (1969)  menar att  "need  for  achievement"  (nAch) är  
den faktor som  främst skiljer entreprenören från "vanliga" 
människor.  Det  finns  anledning  att avvakta ytterligare  
forskningsresultat,  innan  det med  bestämdhet  kan  fastställas 
att  det  är  just  nAch,  som  är  den  viktigaste faktorn. För-
modligen förhåller  det sig så  att  det  är  kombinationer av  
många personliga egenskaper,  som  tillsammans  med den  kon-
textuella miljön formar framgångsrika entreprenöriella bete-
enden liksom andra beteenden. Därför är  det av  intresse att 
undersöka externa  personers  egenskaper och organisations-
tillhörighet. 

Kombinationsförmågan är vidare  en  viktig egenskap. Siropolis  
(1982 s 29)  betonar att entreprenörskap är kapacitet för 
innovationer, investeringar och expansion i nya marknader, 
produkter och tekniker.  Han  hänför då entreprenörer till 
företagsentreprenörer.  Han  menar med  sin definition  att  en  
entreprenör är i arbete närhelst någon tar risker och 
investerar resurser för att göra något nytt, hitta nya vägar 
för att göra något som redan existerar eller skapa nya 
marknader.  

Boswell  (1972 s 197)  påpekar  hur  viktiga  de  entreprenöriel-
la egenskaperna är för företagens utveckling:  

"Nor can we afford to neglect the motive of inde-
pendence, the entrepreneurial talent, which we 
need for innovation of the company sector alike." 
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Min  slutsats av detta är att någon helt enhetlig beskrivning 
av entreprenörsegenskaper inte finns. Olika personer kan i 
olika  grad  vara bärare av olika entreprenörsegenskaper. Ofta 
sägs att  en  företagsledare i ett  mindre  och medelstort före-
tag är företagsentreprenör. Enligt  min  uppfattning är  kate-
goriseringen  av personer,  t ex  företagsledare och externa 
personer, som entreprenörer eller icke-entreprenörer inget 
val mellan svart och vitt. Det ska istället ses som  en  gli-
dande skala, där förekomsten av entreprenörsegenskaper kan 
vara mer eller  mindre  framträdande. I denna studie ska vi 
bl  a se  i vilken utsträckning som entreprenöriella egenska-
per framträder hos externa personer enligt  de  intervjuade 
företagsledarnas uppfattning.  

3.3 	EN  BESKRIVNING  AV  SAMHÄLLSENTREPRENÖREN 

Som  tidigare nämnts håller själva entreprenörsbegreppet  på  
att vidgas och studeras mot  de  företags- och samhällsförhål-
landen  som  idag  råder.  Entreprenörer  ses  inte längre enbart  
som en funktion av  marknaden och verksamma i ett  eget  före-
tag.  Vid  sidan  av  arbetet i  det  egna företaget undersöks ak-
törer,  som  enskilt  eller  i samverkan  med  andra, är beredda 
att handla för att  få  till stånd förändringar genom förnyel-
se och utveckling i företag och/eller lokalsamhället  som  
helhet. Dessa handlingsinriktade externa  personer  benämnes i  
litteraturen  ibland för samhällsentreprenörer (Falemo &  
Westin  1986).  

Frågan är om  en  extern  person,  som kanaliserar resurser, 
samtidigt kan sägas vara samhällsentreprenör? Resonemanget 
kring samhällsentreprenörer är ett sätt att knyta  den  exter-
na personen till  den  teoretiska diskussionen om entreprenö-
rer.  Diskussionen  i detta kapitel förs fortsättningsvis i 
anslutning till termen samhällsentreprenör, även om själva 
benämningen som sådan bör diskuteras. Enligt  min  uppfattning 
är det inte självklart att personen ensidigt ska beskrivas 
ur ett samhällsperspektiv. 

Samhällsententreprenören  har  bl  a  beskrivits som  en person  
som skapar förutsättningar för nya initiativ, som hjälper 
andra att sätta igång, som entusiasmerar, skapar kontakter, 
undanröjer byråkratiska  hinder o s v  (Jacobsson  1984 s 11).  
Samhällsentreprenören kan också beskrivas på följande sätt 
(Johannisson  1985b s 36):  

"Precis som ett företag behöver  sin  "igångsättare" 
så behöver  en bred  samhällelig satsning  sin  för-
kämpe och handlingsmänniska. Han/hon behöver inte 
vara företagare i inskränkt betydelse. Samhälls-
entreprenören kan  man  finna inom  en  mängd olika 
yrken: lokalpolitikern, fackföreningskämpens, 
skollärarens. Det viktigaste är att samhällsen-
treprenören framhäver,  ja  personifierar, sambandet 
mellan olika samhälleliga aktiviteter, mellan 
företagande, arbete, boende och  service."  
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Hittills  har  samhällsentreprenören till  stor del  definie-
rats  som en  eldsjäl i lokalsamhället.  Den  beskrivningen  har  
alltså  den  geografiska arenan - lokalsamhället,  som  utgångs-
punkt.  Westin  (1987) bygger  upp  sin  förståelse  av  samhälls-
entreprenörer i  lokal  näringslivsutveckling kring följande 
fyra grundstenar: Offensiva nätverk,  lokalt perspektiv,  
kunskapsuppbyggnad och  tid. Han  tillskriver samhällsentre-
prenören egenskaper  som energi,  initiativkraft, framsynthet, 
optimism, ledaregenskaper, uthållighet och tålamod. 
Samhällsentreprenören  beskriver han som (s 125):  

"värnare  om det  lokala  perspektivet,  nyttjare  av  
offensiva nätverk och ledare  av  kunskapsupp-
byggnaden." 

Samhällsentreprenören  har  alltså huvudsakligen andra männi-
skors och organisationers utveckling för ögonen. 

Med ett lite vårdslöst begrepp kan samhällsentreprenören ses 
som  en  kopplare av stora mått. Det gemensamma i denna 
koppleriverksamhet är att privata och/eller offentliga 
resurser, oaysett samhällsnivå, kanaliseras till företag i 
lokalsamhället. Johannisson  (1985a)  pekar på företagsentre-
prenörens nätverk som  en  verklig resurskälla. I  de  fall  sam-
hällsentreprenörer och företagsledare kan integrera sina 
nätverk kan ett ömsesidigt utbyte av resurser komma till 
stånd. 

Genom att koppla ihop  de  befintliga resurserna med  en vision  
så tydliggörs  just de  behov som måste tillföras för att 
visionen ska kunna genomföras.  Bennis  och  Manus (1985)  byg-
ger upp sitt resonemang om ledarskap kring nyckelorden tro-
värdighet, engagemang och komplexitet. Detta måste också 
formas till  en vision.  Samhällsentreprenören är  en  resurs 
som hjälper företagsledaren att kunna förverkliga  sin vi-
sion.  Det är samtidigt möjligt att även samhällsentrepre-
nören  har en  egen  vision  som grund för sitt agerande. 

Nätverk måste fogas samman i gemensamma angelägenheter och 
beslut. Det innebär att samhällsentreprenören som  en  av sina 
uppgifter medverkar till att skapa  en  beslutsstruktur, som 
ger utrymme för delaktighet, engagemang och  handling.  
Hafstad  (1984)  pekar på att entreprenörskap med  lokal  bind-
ning är viktigt för att understödja utveckling i lokalsam-
hället. Ett idealt ledarskap består då i att ta initiativ, 
organisera resurser och koordinera relationer för att genom-
föra något i anslutning till företag. Det kan även vara så 
att samhällsentreprenören ser som  sin  uppgift att arbeta med 
mer övergripande uppgifter, inte insatser direkt i enskilda 
företag. 
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Såväl företagsentreprenören som samhällsentreprenören är, 
som tidigare nämnts, beroende av visioner  samt  av att om-
sätta visioner i  handling. En  avgörande skillnad  dem  emellan 
är emellertid målet för verksamheten. Företagsentreprenören  
har  sitt eget företag och  sin  egen utveckling som mål. 
Samhällsentreprenören  har  oftare  en  bredare utveckling som 
mål. Därav kan  man  möjligen dra  den  felaktiga slutsatsen att 
samhällsentreprenören till skillnad från företagsentreprenö-
ren är altruistisk(osjälvisk). Kanske båda är egoistiska. 
Det är förmodligen så att det mitt i allt kollektivt hand-
lande krävs egoistiska inslag för att utveckling ska få 
önskvärd inriktning. Enligt  min  uppfattning kan  man  utifrån  
den  redovisade entreprenörslitteraturen säga att för sam-
hällsentreprenören växer  de  egoistiska målen ofta ihop med 
både lokalsamhällets utveckling och utveckling av  de  före-
tag, som han engagerar sig i. 

Utifrån genomgången av teorin om samhällsentreprenörer i 
aysnittet vore det naturligt att koppla externa personer 
till begreppet samhällsentreprenör. Huruvida detta låter sig 
göras avgörs bl  a  av  de  externa personernas egenskaper,  men  
även av organisationstillhörigheten. Det är vidare inte 
självklart att  en  resurskanalisering  via en  extern  person  
och  en  företagsledare överhuvudtaget utmärks av entreprenö-
riella beteenden.  

3.4 	ENTREPRENORSKAP I OCH KRING ORGANISATIONER 

Behovet av entreprenörer och entreprenöriell miljö påpekas 
av allt fler. Det gäller såväl stora befintliga organisatio-
ner som små nystartade företag. I företagen handlar det både 
om att strukturera och mobilisera resurser. Det gäller inte 
minst företag i  en  perifer  region.  

Flera samverkande  faktorer  avgör entreprenörklimatet i  en 
organisation.  Inte minst gäller  det  även för  den  enskilda 
individens drivkrafter.  Liles  (1977 s 1)  framhåller:  

"certain kinds of experiences and situational con-
ditions, rather than personality or ego, are the 
major determinants of whether or not an individ-
ual becomes an entrepreneur." 

Cohn  och  Lindberg  (1974 s 71)  återknyter till  den  traditio-
nella synen  på  entreprenörer och menar att småföretaget är  
den  perfekta platsen för  en  entreprenör.  Vesper (1980 s 14)  
pekar  på  att  det  inte är  så  lätt att hitta entreprenörer i 
större  organisationer,  även  om behovet av dem  är lika  stort  
i  den  stora  som  i  den lilla organisationen.  
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En  decentraliserad  organisation  förmår behålla  den  entrepre-
nöriella  grunden  lättare än  den  centraliserade  organisatio-
nen  (Casson  1982). En decentralisering av beslut  och befo-
genheter innebär dock inte automatiskt  en  uppmuntran  av ini-
tiativ  underifrån  eller decentralisering av  makt (Melin, 
Alsdn,  Berger  & Nilsson  1984). 

Behovet av att skapa ett entreprenöriellt klimat torde gälla 
såväl företag som andra organisationer  (Kanter 1983).  
Slutsatsen av denna genomgång blir att entreprenörskapet i 
organisationer måste fungera såväl på individnivå som på 
systemnivå.  Den  enskilde individen påverkas av  en  entrepre-
nöriell  organisation.  Omvänt gäller även att  en organisa-
tion  påverkas av  en  entreprenöriell  person.  

Kirzner  (1984 s 49)  betonar entreprenörskapets betydelse för 
resursallokering i det ekonomiska systemet. Det är av vikt 
både för att utnyttja nya resurser eller hitta ny användning 
för redan kända och tillgängliga resurser. 

Entreprenörskap i och kring organisationer bygger till stor  
del  på enskilda individer. Initiativ för att åstadkomma ut-
veckling är resultatet av individers arbete, enskilt eller i 
samverkan med andra. För företag är uppgiften att skapa 
livsrum för individerna i det egna företaget och samtidigt 
söka samverkan med externa personer i företagets omgivning. 
Det gäller bl  a  att kanalisera resurser för att utveckla 
olika funktioner i företaget som  t ex  marknadsföring och 
produktutveckling. 

Huruvida  de  externa personerna kan tillmätas entreprenöri-
ella egenskaper kommer att behandlas i dataredovisningen. 
Det är vidare inte säkert att det  just  är  de  entreprenöri-
ella egenskaperna som är strategiska för  en  framgångsrik re-
surskanalisering. Andra egenskaper, som  t ex  samarbetsför-
måga och självständighet, kan vara av större intresse för  de  
inblandade parterna vid deras interaktion. Samtidigt kan  de  
entreprenöriella egenskaperna vara till nytta vid andra 
tillfällen. 
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3.5 	FÖRETAGSLEDAREN OCH  DEN  EXTERNA PERSONEN SOM 
ENTREPRENÖRIELLA NÄTVERKSBYGGARE  

Burns  och  Stalker  (1961)  och  Herbst  (1976) har  visat att 
förändringar i nätverk kännetecknas  av  att vara  en  ständig  
process och generera flexibilitet. Nätverket är ofta varken 
välstrukturerat  eller stabilt.  Detta  leder  till att entre-
prenören, genom att vara  flexibel  och handlingsinriktat  
(Kent et al. 1982; Vesper 1980) kan  vara  en strategisk per-
son  i  de  lokala nätverken. Väl fungerande nätverk  mår såle-
des  bra  av  att  personer  griper  in  och utvecklar nätverken.  
Det  förutsätter ett flexibelt arbetssätt,  som  gör att för-
stelnade mönster bryts upp och att nya effektivare mönster 
skapas.  

Kanter (1983)  betonar entreprenörens organiserande förmåga 
för att åstadkomma nätverk och innovationer.  Hon  menar att 
entreprenören hjälper sina organisationer att utforska icke 
kartlagda fält. Entreprenören översätter strategi till  hand-
ling.  Det bör även gälla olika entreprenörer i företagens 
omgivning, inte bara företagsentreprenörer. För att åstad-
komma något kan entreprenören inte agera ensam, utan kon-
takter är nödvändiga för framgång.  

Den  organiserande förmågan är således viktig. Däremot måste 
det även till  en kreativ  förmåga för att bygga ett nätverk. 
Slutsatsen blir att olika entreprenörer kan besitta olika 
talanger. Hur starka dessa egenskaper behöver vara beror 
delvis på vilken  organisation,  som entreprenören hör hemma 
i.  En  viktig  reservation  är av betydelse. Företagsledarens 
externa kontakter är inte automatiskt kopplade till personer 
som är utpräglade entreprenörer.  Kontakter  finns förmodligen 
istället med personer, som i olika utsträckning besitter 
entreprenöriella egenskaper.  

	

3.6 	ENTREPRENÖRAKTIVITET OCH EXTERNA PERSONER 

Externa personer kan tillhöra olika organisationer och  ha  
olika uppgifter. Externa personer, liksom företagsledare, 
kan vara bärare av entreprenörsegenskaper i olika  grad.  
Olika entreprenörsegenskaper kan således i olika  grad  påver-
ka agerandet, och därmed entreprenöraktiviteten, hos såväl 
externa personer som företagsledare, figur  3.1.  
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Ind iv idn i vå  

Figur 3.1  Resurskanalisering på individnivå mellan  extern  
person  och företagsledare kan påverkas av deras 
entreprenörsegenskaper. 

I denna studie ska vi, utifrån diskussionen om entreprenör-
aktiviteter, bl  a  undersöka entreprenörsegenskaperna hos  de  
externa personerna och företagsledarna utifrån företagsleda-
rens perspektiv. Detta görs för att söka beskriva betydelsen 
av resurskanalisering  via  externa personer. Genom detta får 
vi även underlag för att bedöma huruvida  de  externa perso-
nerna ska karaktäriseras som samhällsentreprenörer eller 
inte. 
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4. 	MARKNADSFÖRING OCH PRODUKTUTVECKLING  

4.1 	INLEDNING  

Denna studie behandlar som tidigare nämnts betydelsen av 
externa personers kanalisering av resurser för marknadsfö-
ring och produktutveckling till tillverkande företag i  en  
perifer  region.  Denna avgränsning till marknadsföring och 
produktutveckling är gjord gentemot andra aktiviteter i 
företaget. Motivet för  de  två tidigare teorikapitlen var 
bl  a  att lägga fram  en  mer allmän bas för att förstå be-
tydelsen av resurskanalisering  via  externa personer. Detta 
ger underlag för såväl denna studie som  studier  av aktivi-
teter i företagen vid sidan av marknadsföring och produkt-
utveckling. 

För att genomföra studien i enlighet med syftet krävs  en  
mätskala för att undersöka betydelsen av resurskanalise-
ringen  via  externa personer. Utgångspunkten för angrepps-
sättet var att kanaliserade resurser resulterar i aktivite-
ter i företaget. Betydelsen kan undersökas genom att veri-
fiera aktiviteter  samt  ange vilken betydelse  de haft  för 
företaget. För att klara detta krävs  en  fokusering på vissa 
aktiviteter i företagen.  Studien  fokuseras på marknadsfö-
ring och produktutveckling. Marknadsföring och produktut-
veckling är strategiska aktiviteter, som intimt hänger sam-
man med marknad och teknologi. Då externa personer och 
deras betydelse för kanalisering av resurser är det cent-
rala,  har jag  valt att mera sammanfattande redogöra för 
marknadsföring och produktutveckling. Syftet är att anlägga  
en  grund, som bildar bas för resonemanget om kanalisering 
av resurser till  de  två områdena. Samtidigt finns ingen  
klar  och entydig gräns mellan marknadsföring och produktut-
veckling. Marknadsföring ingår bl  a  som  en del  av produkt-
utvecklingskedjan. 
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4.2 	MARKNADSFÖRING 

Marknadsföringsteorin domineras idag av två skolbildningar, 
konkurrensmedelssynsättet och interaktionssynsättet. 

Konkurrensmedelssynsättet  har  dominerat forskningen. Det 
härstammar från större företag och marknadsföring av konsu-
mentvaror. Synsättet utgår ifrån att företagen agerar för 
att finna  en optimal Marketing-mix  för att uppnå sina mål.  
Marketing-mix  består av ett antal konkurrensmedel, som 
företaget väljer mellan för att nå sina mål. Enligt Kotler  
(1984)  kan konkurrensmedlen indelas i produkt,  plats, pro-
motion  och pris. 

Företaget  har  att välja konkurrensmedel utifrån  sin  omgiv-
ning och skaffa resurser för detta, direkt och indirekt. 

Interaktionssynsättet utgår istället från nätverksteorier 
och från att affärer mellan företag ofta sker  via  långsik-
tiga och stabila bindningar. Företagen är bundna till 
varandra på olika sätt och i olika  grad  (Hammarkvist, 
Håkansson & Mattsson  1982).  Utifrån bindningarna utformar 
företaget sina marknadsföringsstrategier, d  v s  samspelet 
mellan företaget och dess kunder avgör företagets agerande. 
Interaktionsprocessen beskrivs i figur  4.1.  

Environment 

Market structure 
Dynamism 
Internationalization 
Position in the manufacturing channel 
Social system 

Atmosphere 
Power /dependence 
Cooperation 
Closeness 
Expectations 

Organization 

Technology 
Structure 
Strategy 

Short 
tem  

Product /service 
Information 
Financial 
Social 

Exchange 
episodes 

Organization 

Individual 
Aims 
Experience 

Interaction process 

Long 	(Institutionalization) Relationships 
term 	LAdaptatians 

Figur 4.1 Interaktionsprocessen.  

Källa: Håkansson  (Red.) 1982:24,  figur  2.2.  
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Av figur  4.1  framgår att interaktionsprocessen innehåller 
många olika faktorer.  Till  att börja med kan noteras att  
interaktionen  sker i ett klimat av styrkeförhållande, 
samarbete, närhet och förväntningar. Utbytet mellan två 
parter indelas i  de  fyra grupperna produkter och tjänster,  
information, kapital  och socialt utbyte. Detta visar att 
resurser av olika  slag  kanaliseras mellan olika parter. Med 
tiden förstärks bindningarna.  

Modellen  visar vidare att  interaktionen  innebär  en  bindning 
mellan såväl organisationer på systemnivå som individer på 
individnivå. Åtminstone  en  individ i varje  organisation  
måste  delta  för att  en  kanalisering av resurser ska kunna 
komma till stånd. Som tidigare nämnts är denna studie in-
riktad på att studera individers kanalisering av resurser  
via  företagsledaren och externa personer. 

Enligt Håkansson  (1982)  kan interaktionsmodellens beskriv-
ning översiktligt gälla för utbyte av resurser.  Den  kan i  
sin  tur appliceras på såväl marknadsföring som produktut-
veckling.  Figur 4.1,  d  v s  interaktionssynsättet,  har  på-
verkat konstruktionen av  den  modell som återfinns i slutet 
av detta kapitel. Genom studiens klara koppling till såväl 
nätverk som interaktionssynsättet utgör  de en  betydande  del  
i referensramen. 

För att koppla ihop resurskanaliseringen med marknads-
föringsaktiviteter  har  Kotlers klassificering använts som 
utgångspunkt för att  sedan  kompletteras , bl  a  genom 
Gummesson  (1980).  Aktiviteterna  har sedan  redovisats i 
sekvensiell ordning. Aktiviteterna till vilka resurser kan 
kanaliseras fick efter kompletteringar följande utseende  
(se  även bilaga  2): 

1. Övergripande planering och utarbetande av strategier 
för företagets marknadsföring.  

2. Bevakning och analys av konkurrenter.  
3. Marknadsundersökningar.  
4. Utarbetande av marknadsplaner och marknadsförings-

budgetar.  
5. Prissättning, rabatter och priskampanjer.  
6. Distributions-  och leveransfrågor.  
7. Personlig kundbearbetning och försäljning.  
8. Reklam i  form  av annonser, broschyrer  m m. 
9. Deltagande i mässor.  
10. Kvalitetsfrågor.  
11. Mellanhand vid förmedling av order till företaget.  
12. Kundservice, teknisk kundassistans, reklamationer.  
13. Hjälp till och vid export.  
14. Utbildning ayseende marknadsföring.  
15. "Bollplank" för diskussion om företagets marknadsfö-

ring.  
16. Hela marknadsföringskedjan. 
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Interaktionsprocessen kan ses som  den  process vilken  binder  
organisationer, företag och individer samman. Aktiviteterna 
är till stor  del  medlen för att bedriva marknadsföringen. I 
denna studie ska bl  a  betydelsen av resurskanaliseringen 
för aktiviteterna analyseras med hjälp av uppgifter från 
intervjuade företagsledare.  

4.3 	PRODUKTUTVECKLING 

Produktutveckling handlar  om  att utforma nya och förbättra-
de  produkter.  Kotler  (1984)  menar att produktutveckling 
syftar till att åstadkomma ökad försäljning genom att ut-
veckla nya  eller  förbättrade  produkter  för aktuella markna-
der.  Crawford  (1983)  lanserar  termen  "new  products  manage-
ment"  för att beskriva  aktiviteter, som  säkerställer flödet  
av  nya  produkter  till ett företag. 

Persson  (1986)  menar att produktförnyelse, produktutveck-
ling och teknikspridning är företeelser som stärker företa-
gens konkurrensförmåga. Enligt honom består produktförnyel-
se av innovationer, produktutveckling och  reinnovationer. 
Han  introducerar därvid följande definitioner: 

Produktförnyelse inträffar när ett företag tar upp tillverk-
ningen av  en  produkt, som företaget inte tidigare fram-
ställt.  

Innovation  är  en  ny produkt, som möter  en  lönsam efter-
frågan. 

Produktutveckling sker när  en  redan existerande produkt är 
utgångspunkten och blir föremål för förändringar av ett 
eller annat  slag. 

Reinnovation  är  en  imitering av  en  existerande produkt. 

I äldre litteratur och ute i företagen används produktut-
veckling som det samlande begreppet för ovanstående defini-
tioner Det blir därför det begrepp, som används i fortsätt-
ningen. I denna studie behandlas betydelsen av externa per-
soners kanalisering av resurser till produktutvecklingspro-
cessen. 

Ett företags strategi för att finna nya produkter  har  många 
dimensioner, vilka i  sin  tur kan kopplas till olika aktivi-
teter och resurser. Cooper  (1984b s 153)  räknar upp  19  
olika dimensioner. Som exempel kan nämnas produktanpass-
ning, marknadsorientering,  samt  resurser för forskning och 
utveckling. Av uppräkningen framgår vidare att marknadsfö-
ringen är intimt förknippad med produktutvecklingen. Detta 
torde vara självklart, då nya produkter måste marknadsföras 
för att generera intäkter till företaget. 
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Även inom  forskningen har  marknadsföring allt  mer  kopplats 
ihop  med  produktutveckling (Cooper  1983b; Urban  &  Hauser 
1980).  Cooper  (1983a s 7)  betonar detta i  en  modell,  som  
betonar att  teknik  och  produktionsaktiviteter  hänger samman  
med  vissa marknadsaktiviteter.  Crawford  (1983 s 37) ser  
produktutvecklingen  som en  integrerad process mellan bl  a 
teknik  och marknadsföring.  Han  pekar vidare  på (s 71)  att  
ledningen  måste prioritera  resurser  och att  en klar strate-
gi  är ett viktigt hjälpmedel för detta. 

Företag  som  fått framgångar  på  produktutvecklingens  område 
kan  vidare generellt beskrivas  som  offensiva, aggressiva 
och proaktiva. Proaktiva företag satsar  på forskning  och 
utveckling, marknadsföring, entreprenörskap och förvärvande 
(Cooper  1984a, s 6). Resurser  till produktutveckling  kan  
kanaliseras i många olika  steg.  

För att ett företag ska nå framgång, pekar Cooper och 
Kleinschmidt  (1986 s 74)  utifrån  en  utarbetad modell på be-
hovet av disciplin, fokus på kärnaktiviteter  samt  tillräck-
ligt med tid, ansträngningar och resurser.  De  trycker på 
att resurser är nödvändiga för framgång. Däremot berör  de  
inte varifrån  de  kommer,  men de  nämnder  kapital  som ett 
exempel på resurs. 

Det är många  moment  i produktutvecklingsprocessen som kan 
kräva resurser. Omsän  (1987 s 25)  räknar upp aktiviteterna 
marknadsanalyser, kreativitet/nyskapande, kundprovningar, 
internutbildning, marknadsintroduktion, produktionsanpass-
ning, prototyptillverkning, teknikutveckling/  FoU, design  
och konstruktion. Även i detta  fall  kan aktiviteterna hän-
föras till både teknik och marknad. 

För att koppla ihop resursers betydelse med aktiviteter på 
produktutvecklingsområdet  har jag  valt Cooper och Klein-
schmidts modell som utgångspunkt.  Den har sedan  justerats 
och kompletterats. Därefter får produktutvecklingsaktivite-
terna, till vilka resurser kan kanaliseras, följande ut-
seende  (se  även bilaga  2):  
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1. Övergripande planering och utarbetande av strategier 
för företagets produktprogram och produktutveckling 
för att få fram nya produkter.  

2. Idésökning,  idégenerering  och idéhantering.  
3. Licensköp, patentansökningar och dyl.  
4. De  första marknadsbedömningarna av  en  idé.  
5. De  första tekniska bedömningarna av  en  ide.  
6. Detaljerade marknadsstudier och marknadsundersökningar.  
7. Affärsanalys - kan företaget tjäna pengar på produkten.  
8. Finansiell analys (kapitalbehov, finansieringsmöjlig-

heter, lån).  
9. Produktutveckling - tekniska produktlösningar och 

beräkningar, tekniska experiment, ritningar för ut-
veckling av själva produkten.  

10. Prototyptest inom företaget.  
11. Kundtest av produkter.  
12. Marknadstest - provförsäljning.  
13. Försökstillverkning.  
14. Slutgiltig ekonomisk analys.  
15. Start  av produktion.  
16. Introduktionen av produkten på marknaden.  
17. "Bollplank" för diskussioner om företagets produkt-

utveckling. 

I studien ska vi undersöka betydelsen av  de  resurser, som 
kanaliserats för olika produktutvecklingsaktiviteter i fö-
retaget  via  externa personer.  

4.4 	RESURSER  

Brooke  (1984 s 4)  menar att ett företags interna disponering 
av resurser bl  a  avgörs av graden av centralisering och 
delegering. Det torde gälla både för att disponera interna 
resurser i företaget och för att allokera resurser utifrån. 

Resursallokeringen är mycket viktig (Cooper  1985 s 35). Den  
är inte minst viktig i inledningen av ett projekt. Dels 
gäller det att undvika att ge resurser till dåliga projekt, 
varför  en  inledande bedömning är viktig. Dels gäller det 
att ge tillräckliga resurser till lovande projekt. Cooper 
pekar vidare  (a a s 38)  på behovet av resurser för bl  a  
marknadsundersökningar, försäljning och  distribution,  annon-
sering och  promotion.  Annat som krävs är finansiella resur-
ser,  FoU  och produktionsförmåga. För att klara detta behövs 
ett skickligt  management.  Även  Urban  och  Hauser (1980 s 75)  
pekar på resursers betydelse i  form  av tid,  kapital,  krea-
tivitet och personer  samt  behovet av att  de  kanaliseras på 
rätt sätt. Mycket pekar således på att både materiella och 
immateriella resurser är av vikt. Resursallokeringen till 
aktiviteter i företaget är således av strategiskt intresse. 
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4.5 	MODELL  FOR  RESURSKANALISERING UTIFRÅN 
LITTERATURSTUDIER 

Vi  har  i kapitlet bl  a  beskrivit interaktionssynsättet och 
hur det kan tjäna som beskrivning för kanalisering av re-
surser  via  individer på individnivå. 

Varje litteraturkapitel  har  resulterat i  en  sammanfattande 
figur. I kapitel  2  konstaterade vi att resurskanalisering 
på individnivå mellan  en  extern  person  och  en  företagsleda-
re kan ses som  en  liten  del  i ett större nätverk. I kapitel  
3  fördes ett resonemang huruvida resurskanalisering påver-
kas av entreprenörsegenskaper i olika  former.  

För att göra bilden av resurskanalisering fullständig krävs 
att  den  externa personen  har  tillgång till resurser, vilket 
berörts i kapitel  4.  Dessa resurser finns ofta tillgängliga 
på systemnivå i  den  externa personens  organisation.  I ka-
pitlet identifierades samtidigt olika aktiviteter i före-
taget i anslutning till marknadsföring och produktutveck-
ling. Det är i samband med aktiviteterna som  de  kanalisera-
de resursernas betydelse kan avgöras, vilket i  sin  tur 
påverkar betydelsen av externa personer. 

Litteraturstudien  har  resulterat i modellen som redovisas i 
figur  4.2.  

NÄTVERK 

Individniv&  

Systemnivå.  

Figur 4.2  Modell  utifrån litteraturstudier för kanalisering 
av resurser  via  extern  person  och företagsledaren 
till aktiviteter i företaget. 
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Modellen  i figur  4.2  ligger till grund för analysmodellen i 
kapitel  5.  Det är samtidigt utifrån denna modell och före-
ställningsram, som såväl  en  explorativ studie som  en  huvud-
studie genomförts,  se  aysnitt  5.6.2.  

I kapitel  7  redovisas och analyseras insamlade  data  avseen-
de betydelsen av externa personer för  den  i modellen be-
skrivna resurskanaliseringen. Marknadsföring och produkt-
utveckling ska därmed ses som exempel på processer. Dessa 
skapar förståelse och genererar  en  teori om externa perso-
ners resurskanalisering till tillverkande företag, främst  
mindre  och medelstora, i  en  perifer  region.  
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5. 	VETENSKAPLIGT SYNSÄTT OCH FORSKNINGSMETOD  

5.1 	INLEDNING - SYNSÄTT OCH PERSPEKTIV 

Forskning handlar både om ökad och ny kunskap  samt  forskarens 
förmåga att hantera forskningsprocessen (Chalmers  1982;  
Halldön  1980;  Ödman  1979).  Persson  (1980 s 3)  menar att före-
tagsekonomisk forskning syftar till ny kunskap, som kan 
användas för något ändamål. Mer specifikt innebär det  (a a 
s 9):  

"Företagsekonomin studerar ekonomiskt betydelse-
fulla  beslut  och  processer  i företag och andra  
organisationer  och analyserar beslutens förvänt-
ningar och  konsekvenser." 

Den  i uppsatsen beskrivna  forskningen  ryms gott och väl inom  
den definitionen.  I denna  studie har jag valt  att arbeta  med  
forskningsfrågor  (Halvorsen  & Nilsson  1984), se  aysnitt  1.4. 
Det  övergripande syftet  var:  

"Att studera betydelsen  av  externa  personers kana-
lisering av resurser  för marknadsföring och pro-
duktutveckling till tillverkande företag i  en peri-
fer region." 

Forskningsambitionen har  olika  steg.  Arbnor och Bjerke  (1977 
s 60) beskriver  fyra  steg: 1.  Att beskriva.  2.  Att förklara.  
3.  Att förutsäga.  4.  Att vägleda.  Min forskning har som mål  
att uppnå  steg 1  och  2. 

Min forskning  är i första  hand  kvantitativ. Den har  dock kva- 
litativa inslag. Detta för att  jag  ansåg att kvalitativa in- 
slag  var  nödvändiga för att ge utförliga  svar  utifrån syftet  
med forskningen.  Huruvida kvantitativa och kvalitativa  metoder  är 
förenliga finns  det  inget  givet svar på. Enligt  mitt synsätt  
kan de  två metoderna förenas, vilket även påpekats  av  
Ylinenpää  (1987).  

Inom  forskningen  skiljs vidare mellan positivism och  herme-
neutik.  Själv  anser jag  att  min forskning har anknytning  till  
både den  positivistiska och hermeneutiska skolan. I  datamate-
rialet  återfinns  t ex  exakta  data om  företaget.  Samtidigt  
återfinns  data, som  bl  a bygger på  företagsledarens  tolkning 
av  verkligheten. 

Kapitlen  2-5  bildar tillsammans studiens referensram, dels 
utifrån studerad litteratur, dels utifrån  min  verklighetsupp-
fattning  samt  mina kunskaper och värderingar. 
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Områdena nätverk och entreprenöraktivitet bildar  en  teoriram 
för begreppen externa personer och resurskanalisering. 
Resurskanaliseringen appliceras på områdena marknadsföring 
och produktutveckling. Genom att bl  a  koppla litteratur-
studier och metodstudier  under  forskningsprocessen bör  min  
referensram innehålla  de  delar som Hägg och Wiedersheim-Paul  
(1977)  pekar på. Enligt författarna består referensramen av 
vetenskapsuppfattning, värderingar, problemområdeskunskap och 
metodkunskap. Samtidigt vill  jag  peka på nödvändigheten av 
att hantera värderingar på ett sådant sätt att  de  utgör  en  
medvetenhet, snarare än att  de  tillåts styra forskningsresul-
taten.  De  är  en  tillgång för att initiera forskningsprocessen 
och ställa intelligenta frågor.  

5.2 	REDOGÖRELSE  FOR  ANALYSMODELL  

Analysen  av  data  utgår från figur  4.2. Modellen har  detalje-
rat beskrivits i tidigare kapitel och byggts  under  i littera-
turgenomgången. Genom att utnyttja  den  ovan nämnda modellen 
får analysmodellen följande utseende: 

NÄTVERK 

ETYDELS  
ENLIGT  
FORETAGS- 
LEDARE2 

VO  

Individnivå  

System  nivå 

Figur 5.1  Övergripande analysmodell. 
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De  heldragna pilarna beskriver att variablerna operationali-
serats gentemot  den  beroende variabeln.  V  står för  varia-
bel.  Dessa förklaras utförligt i aysnitt  7.2 respektive  
bilaga  3. 

Den  beroende variabeln utgår från företagsledarens bedömning.  
Den  bygger på att undersöka huruvida kanaliserade resurser 
resulterat i aktiviteter i företaget. Variabeln  har  konstrue-
rats genom att studera dels betydelsen av resurser för mark-
nadsföring och produktutveckling kanaliserade  via en  extern  
person,  dels  de  aktiviteter som resurserna resulterat i. 
Betydelsen  har  indelats i mycket stor, stor, liten/viss och 
ingen.  

De  variabler som operationaliserats gentemot  den  beroende 
variabeln kallas fortsättningsvis förklaringsvariabler . 
Detta indikerar att variablerna använts för att förklara be-
tydelsen av externa personers kanalisering av resurser. 
Förklaringsvariablerna kan, som modellen visat, kopplas 
till  extern  person,  externa personens  organisation,  före-
tagsledarens företag, kanaliserade resurser och aktiviteter 
i företaget. Vissa variabler rörande företagsledaren  har  inte 
operationaliserats gentemot  den  beroende variabeln, då före-
tagsledaren även stod för innehållet i  den  beroende varia-
beln. 

Förklaringsvariablernas förklaringsvärde  har  testats gentemot 
betydelse enligt företagsledaren, som är  den  beroende vari-
abeln,  se  figur  5.2.  

Förklaringsvärdet hos 
förklaringsvariablerna  

V1 -V8  

Betydelse Mycket  stor 
enligt  
företags-  Stor  
ledare  

VO 	Liten/viss  
(beroende 
variabel) Ingen 

Figur 5.2  Testmatris för förklaringsvariablernas 
förklaringsvärde. 
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5.3 	FORSKARROLLEN OCH HUVUDETAPPER I  EN  POSITIVISTISK 
UNDERSÖKNING 

Forskaren kan ta på sig olika  roller  i forskningsprocessen. 
Det kan vara  rollen  som åskådare eller aktör.  Min  egen  roll  
vill  jag  beskriva som åskådare. Genom att samla  data  vid 
två intervjuer med företagsledaren i varje företag blir  rol-
len  som åskådare naturlig att inta. Samtidigt väljs företags-
ledarens perspektiv som beskrivningsnivå, då det är dennes 
intervjusvar som studien bygger på.  

En  undersökning för forskningsändamål kan läggas upp på många 
sätt (Backman  1985;  Carlsson  (1984);  Winter  (1973)).  För-
fattarna tangerar varandra på många punkter. Med hjälp av 
Carlsson  (1984)  formade  jag  följande undersökningsplan:  

1. Probleminventering, problemanalys och litteraturgenomgång.  
2. Problemformulering, fastställande av forskningsfrågor  samt  

fortsatt litteraturgenomgång.  
3. Utarbetande av forskningsplan.  
4. Val  av undersökningsmetoder.  
5. Insamling av  data  (explorativ studie och huvudstudie).  
6. Databearbetning och analys.  
7. Slutsatser och samband i undersökningen.  
8. Undersökningsresultaten relateras till tidigare forsk-

ning  
9. Generering av teorier och förslag till fortsatt forsk-

ning.  

De  olika faserna var inte  strikt  avgränsade. Eftersom litte-
raturstudien och analysen av  data  hela tiden förfinats och 
förändrats  under  forskningsprocessens gång, så är forsknings-
processen  en  mycket integrerad process, där  de  olika faserna 
går  in  i varandra.  Den  explorativa studien,  (se  aysnitt  
5.6.2),  var till nytta för att orientera mig inom området.  
Den  allra största nyttan var dock att  den  utgjorde ett under-
lag för genomförandet av huvudstudien.  

	

5.4 	DATAINSAMLINGSMETODER OCH MOTIV  FOR  VALT 
DATAINSAMLINGSSATT 

Det finns ett flertal datainsamlingsmetoder att välja mellan. 
Efter  den  första utsorteringen återstod enkät- och intervju-
metoderna, två välanvända verktyg inom företagsekonomisk 
forskning. 
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5.4.1 	Enkätmetoden 

Rosengren och Arvidson  (1983 s 132)  och Dahlström  (1970 s 
102)  pekar  på  att enkätmetoden  har  fördelar genom att  den  är  
billig,  antalet intervjupersoner  kan  vara många,  den ger 
ingen  intervjuareffekt,  respondenten kan  ge enkäten gott  om 
tid,  och intervjupersonen blir  mer anonym  än  under en  inter-
vju.  Cohen  och  Manion  (1980 s 132)  pekar dessutom  på de  
goda möjligheterna till  god  reliabilitet.  

Samtidigt  har  enkätmetoden vissa nackdelar vid  en  jämförelse 
med intervjumetoden. Exempel på detta är bortfall,  mindre  
mängd individdata, minskad nyansering i svaren och dessutom 
är det svårare att följa upp dessa.  En  specifik faktor att ta 
hänsyn till är att antalet enkäter till företagen ökat, vil-
ket  jag  ansåg utgjorde  en klar  risk vad gällde svarsfrekven-
sen. Dessutom tyckte  jag  att enkätmetoden var ett  mindre  bra 
sätt att närma sig ett nytt forskningsområde. Slutsatsen blev 
dock att enkätmetoden var tillämplig som datainsamlingsmetod 
för forskningsproblemet vid sidan av intervjumetoden.  

	

5.4.2 	Intervjumetoden 

Interviumetoden  var den  andra tillämpliga datainsamlingsme-
toden för  projektet.  Carlsson  (1984 s 80)  hänvisar till  
Cohen  och  Manion  (1980) som  definierar  den  vetenskapliga 
intervjun  som: 

"a two person conversation initiated by the inter-
viewer for the specific purpose of obtaining 
research - relevant information and focused by 
him on content specified by research of systematic 
description, prediction or explanation"  

Intervjumetodens fördelar beskrivs bl  a  av Dahlström  (1970 
s 100);  Eneroth  (1984 s 102);  Hagström  (1979 s 49);  Svedner  
(1978 s 247). De  tar bl  a  upp (inom parentes  de  för- 
delar metoden kunde innebära för denna studie): 

- Mindre  bortfall p g  a  att  respondenten  kan övertalas att 
medverka. (Tveksamma företagsledare kan få syftet förklarat 
för sig och därmed bli mer intresserade av att medverka.) 

- Många frågor kan ställas.  (Tiden respondenten  är beredd 
att ge  en  intervju är längre än  den man  vanligtvis ger  
en  enkät.) 

- Intervjuaren lär känna  respondentens  identitet. (Före-
tagsledaren blir mer levande och förmedlar värdefulla 
intryck.) 
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- Inga felaktigt ifyllda enkäter. Frågor kan förklaras. (Frå-
gor kan förtydligas och förklaras bättre än vid  en  enkät. 
Därmed  skulle en  hög kontrollnivå kunna uppnås.) 

- Intimare frågor kan ställas. (Företagskonfidentiella upp-
gifter, vilket det bl  a  var fråga om, blir lättare att få 
tillgång till då överlämnandet bygger på direkt personligt 
förhållande.) 

- Svar kan lättare kontrolleras. (Följdfrågor kan ställas om 
svaret verkar bygga på missuppfattning eller annan osäker-
het.) 

- Fylligare och fullständigare svar. (Intervjun är ett bra 
redskap för att kontrollera bakgrundsfaktorer.) 

- Intervjuaren kan kontrollera om  respondenten  påverkas  
under  intervjun.( Företagsledarens reaktion kan iakttagas.) 

Utöver detta kan intervjun i sig leda till att företagaren 
börjar fundera kring olika frågeställningar, vilket kan upp-
fattas som positivt. Således kan ett ömsesidigt utbyte ske. 

Känsliga uppgifter om bl  a  personliga kontakter och nätverk 
kan vara lättare att få tillgång till  via en  intervju. I det-
ta  fall  efterfrågades svar om personer, vilket måste betrak-
tas som känsliga uppgifter. Dessa måste behandlas genom ömse-
sidigt förtroende. Vidare ger intervjumetoden goda möjlighe-
ter för intervjuaren att personligen förklara datainsamling-
ens syfte för  respondenten.  

Samtidigt kan intervjun ge upphov till olika felkällor 
enligt Hagström  (1979 s 55);  Karlsson  (1961 s 	158);  Svala- 
stoga  (red) 	(1969 s 159) 	och Svedner  (1978 s 	235).  Inom pa- 
rentes ges exempel på hur  jag  sökt hantera felkällorna: 

- Intervjuaren formulerar frågorna på "sitt" sätt och låter 
egna attityder slå igenom. (I studien  har  använts på 
förhand utformade frågor, d  v s en  strukturerad intervju 
med  semi-strukturella inslag.) 

- Intervjupersonen formulerar sina svar utifrån intervjua-
rens förväntningar. (Frågorna  har  utformats utifrån att  
respondenten  inte känner till studiens referensram eller 
eventuella förväntade svar på forskningsfrågorna.) 

- Intervjuarens urval. (Beskrivs senare.) 
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- Intervjuaren refererar svaren på "sitt" sätt och an-
vänder olika sätt att notera svaren.  (Jag har  försökt 
notera svaren på samma sätt  under  hela intervjuperioden.) 

- Otillräckliga kontrollfrågor. (Två datainsamlingar genom-
fördes.) 

- Skillnader mellan olika intervjuare och tidiga  respektive  
sena intervjuer, bl  a  med att ställa följdfrågor.  (Jag 
har  medverkat vid samtliga intervjuer.) 

Fasth  (1978)  indelar felfaktorerna i bl  a  intervjuareffekter, 
respondenteffekter och instrumenteffekter. Förutom ovanståen-
de felkällor  har jag  sökt hantera följande felkällor: 

- Attityder mot  respondenten  som  person.  (Eftersom  jag  inte 
kände flertalet intervjupersoner hade  jag  ingen förut-
fattad attityd, liksom  de  förhoppningsvis inte  heller  
hade det.) 

- Stress  i intervjusituationen. ( Frågornas antal  har  anpas-
sats till intervjutiden, vilken  har  gjorts upp på förhand. 
Företagsledaren  har  avgjort intervjuplatsen.) 

- Försvarsmekanismer. (Företagsledarna riskerar inte att 
hamna i underläge eftersom  de  är "proffsen".) 

- Frågornas formulering, språket, ordningsföljden och 
värdeladdade ord. (Provintervjuer genomfördes). 

Utöver denna uppräkning fanns riskerna för fel genom tidiga 
och sena intervjuer,  respektive  skillnader mellan  den  explo-
rativa studien och huvudstudien.  En  annan risk var det faktum 
att intervjun i två  fall  i  den  explorativa studien inte gav 
möjlighet att intervjua företagsledaren själv.  Den  fick 
istället göras med  en  annan  person  i företagsledningen. 
Vidare kunde kontakter med kunder vara så självklara för 
företagsledaren att  de  inte kändes som  en  extern  kontakt att 
nämna vid intervjuerna.  Jag  försökte dock inte styra detta på 
något sätt. Det kan också vara så att företagsledaren hade 
svårt att ställa någon  extern  person  framför  den  andra.  En  
generellt stor svaghet med intervjumetoden är risken för  bias  
hos intervjuaren. 

Sammanfattningsvis erbjuder intervjumetoden många fördelar,  
men den  kan även ge upphov till felkällor. 

Slutsatsen av denna genomgång blev att intervjumetoden var 
tillämplig på mitt forskningsproblem.  Bland  annat bedrevs 
forskningen inom ett delvis nytt fält för att få  en  översikt, 
om inte heltäckande. Enligt  min  uppfattning gav intervjumeto-
den  de  största möjligheterna att anpassa datainsamlingen till 
studiens syfte och analysen av  data.  
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5.5 	RISKEN  FOR  MÄTFEL 

Reliabiliteten är viktig att uppmärksamma i samband med 
intervjuer. Detta gäller i synnerhet om frågeformuläret  har  
icke-strukturerade inslag, vilket mitt strukturerade inter-
vjuformulär med  semi-strukturella inslag hade. Det gäller  
t ex  när företagsledaren ska beskriva  den  externa personens 
egenskaper och betydelse för resurskanalisering. 

Genom  en  hög reliabilitet går det att motstå slumpinflytanden 
(Lekvall & Wahlbin  1979 s 89).  Genomförandet av  en  explorativ 
studie och  en  huvudstudie var ett sätt att stärka reliabili-
teten. Det gav bl  a  möjlighet att bygga  in  kontrollfrågor 
och utforma precisa frågor. Genom att välja i förväg utforma-
de (strukturerade) frågor som hänger samman, uppnås lättare  
en  hög reliabilitet. Dessutom var  jag  noga med att försöka 
att inte låta ökade kunskaper, p g  a  genomförda intervjuer, 
påverka frågor, anteckningar och sortering av svar. Däremot 
var svarsalternativen oftast inte fastställda.  Jag  är med-
veten om att detta ställer stora krav vid tolkningen av 
resultaten, för att reliabiliteten inte ska försämras. Det 
viktigaste var dock att minska risken för missförstånd av 
frågorna. 

Vid arbetet med litteraturstudie, vetenskapliga metoder och 
operationalisering  har jag  sökt sörja för  en god  både 
inre och yttre validitet . Genom att välja intervjuer med 
många frågor är det lättare för andra att upprepa mina 
intervjuer. Detta gör att frågornas utformning  har en  
mycket  central roll. Jag  var därför mycket noga med att 
låta referensramen styra preciseringen av frågorna. Samtidigt 
försökte  jag  undvika värderingar i frågorna.  Jag  använde hela 
tiden samma språk i intervjufrågorna.  

En  validitetsfråga gällde hur frågorna uppfattades av olika 
företagsledare. Eftersom respondenternas värderingar slår 
igenom blir det dessa, som färgar svaren.  Jag har  utgått 
ifrån att varje svar speglar  den  enskilda företagsledarens 
uppfattning, och att det därmed är representativt för värde-
ringarna hos företagsledaren.  En  viktig validitetsfråga gäl-
ler svaren angående betydelsen av externa personer. Företags-
ledarna  har  ju själva bedömt betydelsen. Svaret speglar bara 
deras egen bedömning. Betydelsen av externa personer (mycket 
stor, stor, liten/viss och ingen)  har  inte givits något 
kvantitativt innehåll. Detta kan vara  en  svaghet, sett ur 
validitetssynpunkt. 
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5.6 	UPPLÄGGNING, URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR 

Hagström  (1979 s 23)  menar att  en  intervju bör vara högst  2  
timmar. Frågeformulären  har  därvid, efter provintervjuer, 
bearbetats för att maximalt ta  2  timmar i anspråk. I genom-
snitt  tog  intervjuerna mellan  60  och  90  minuter. 

Genom att datainsamlingen behandlade konfidentiella uppgif-
ter, valdes anteckningar som dokumenteringsmetod istället för 
bandspelare.  Min  uppfattning är att det gör det lättare att 
få tillgång till dessa uppgifter.  Jag  anser även att bearbet-
ningen av intervjuer går lättare på detta vis. Intervjuerna  
har  gjorts  under  förutsättningen att  de  ingående företagen 
inte ska kunna identifieras. 

Datainsamlingen  via  intervjuerna  har  gjorts i samverkan med 
projekt om orsaker till tillväxt i små och medelstora till-
verkande företag i  en  perifer  region.  Det innebär att frågor-
na för  respektive  projekt inordnats i  en  frågemall. Vissa 
frågor  har  varit gemensamma. Vid huvuddelen av intervjuerna 
resulterade denna samverkan i ett gemensamt intervjutillfäl-
le. Efter intervjuerna jämfördes svaren för att kontrollera 
att  de  uppfattats lika.  Jag  anser att denna samverkan varit  
positiv,  både  under  intervjuerna och vid uppföljningen av 
svaren.  Bland  annat  har validiteten  stärkts.  

5.6.1 	Sampling  

Selekteringens betydelse betonas bl  a  av Tull och Hawkins  
(1984).  Samplingen  har  gjorts i flera steg.  Studien  baseras 
på  31  företag ingående i  de  tre branscherna verkstad, trä-
förädling och elektronik. Det är ett tillräckligt stort  samp-
le  utan att vara ohanterligt för  en  intervjuundersökning. 

I samverkan med ovan nämnda projekt  har 26  företag valts ut. 
Urvalet inom verkstads- och träförädlingsindustrin  har  ut-
förts av SCB:s enhet för industristatistik. SCB:s uppgift  har  
varit att utifrån vissa förutsättningar (bransch, storlek, 
ålder och autonomitet) presentera ett urval av företag. På 
detta sätt valdes  12  verkstadsföretag och  9  träföretag ut.  
Under  datainsamlingen registrerades ett bortfall  bland  verk-
stadsföretagen. På grund av ägarbyte och konkurs avböjde det 
aktuella företaget fortsatt medverkan. Det  har  därför helt 
lyfts ut ur studien. Därmed återstod  11  verkstadsföretag. 
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De  kriterier som ställdes upp för tidigare nämnda företag 
var:  

1. Företagen  skulle  inte vara  de  stora basindustrierna i 
länet, typ LKAB, SSAB, ASSI och SCA.  

2. Populationen skulle  väsentligen utgöras av företag mellan  
5  -  200  anställda.  

3. Företagen  skulle  vara etablerade senast  1979. 

4. Företagen  skulle ha  sitt huvudkontor i länet.  

5. Företagen  skulle  vara spridda i länet. 

Målet med kriterierna var att ge ett representativt urval av  
mindre  och medelstora företag i länet. Kriterierna fungerade 
inte då det gällde elektonikföretagen, som dessutom är få i 
länet totalt sätt. Inom denna grupp fick därför urvalet  form  
av  en  totalundersökning. I första steget valdes  7  elektronik-
företag ut. Av dessa slogs två ihop  under  undersökningsperio-
den. Vid databearbetningen  har  dessa två behandlats som ett 
företag. Detta reducerade antalet företag inom elektronik 
till  6.  Genom detta urval utsorterades  26  företag. 

Efter det första urvalet uppkom ett intresse av att komplet-
tera urvalet med några nystartade företag.  Bland de  tidigare 
nämnda företagen var få nystartade. Ytterligare  5  företag, 
förutom  de  tidigare nämnda  26,  som ingår i  de  tre branscherna  
har  valts ut specifikt för detta projekt. Eftersom nystartade 
företag ofta inte finns med i industristatistiken, p g  a  att  
de  ibland  har mindre  än  5  anställda eller inte hunnit regist-
reras, var det inte möjligt att göra urvalet  via  SCB. 
Istället stod möjligheten att göra urvalet  via:  

- Länsstyrelsen 

- Regionala  register  typ Utvecklingsfondens 

- Lokala kommunala  register  

- Annat sätt,  t ex  egna kunskaper eller telefonkatalogens 
yrkesregister 
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Vid  Institutionen  för Industriell Ekonomi och Samhällsve-
tenskap bedrevs  under  åren  1983-1985  projektet "Start-
nyckeln - tillsammans för Norrbotten". Syftet var att 
initiera grundläggande utbildning i företagande och på sikt 
få fler företag i länet. Uppföljningen av liknande projekt  
har  ofta varit otillräcklig. Därför föddes  tanken  att välja  
de  nystartade företagen från denna verksamhet och samtidigt 
kunna följa upp projektet. Urvalet skedde i följande steg:  

De  studieförbund som  haft  studieverksamhet gällande "Start-
nyckeln" fick skicka uppgifter om vilka av deltagarna som  
nu driver  företag. Flertalet studieförbund hörsammade denna 
begäran. 

Uppgifter om  de  tillverkande företagen valdes ut, totalt  14  
företag. Av dessa ingår  5  i denna studie.  Bland  företagen 
återfinns  2  inom verkstad,  1  inom träförädling och  2  inom 
elektronik. Övriga tillhörde andra branscher än  de  studerade.  
De  fem företagen återfanns på olika orter.  En  kvinnlig 
företagsledare fanns representerad, för övrigt  den  enda i 
hela urvalet. Samtliga startade eller övertog företaget  
under  1980-talet. I ett  fall  skedde ett övertagande. Ett 
möjligt reliabilitetsproblem är huruvida dessa företagsleda-
re stimulerats till att ta externa kontakter genom sina 
kunskaper från studiecirkeln. Då dessa  5  företag  samplats  
ut på annat sätt än  de  tidigare nämnda företagen, testades 
förklaringsvariablerna för att  se  huruvida företagen i  de  
två grupperna kunde slås samman till  en  grupp. Testningen 
av variablerna, bl  a  i anslutning till  extern  person,  
visade inga speciella skillnader som kunde hänföras till  
respektive sample.  Utifrån resultatet av variabeltestet 
slogs alla företag i urvalet ihop till ett gemensamt  sample  
bestående av  31  företag. 

Totalt bestod urvalet slutligen av  13 (42  %) verkstadsföre-
tag,  10 (32  %) träförädlingsföretag och  8 (26  %) elektronik-
företag. Av företagen  har 5  startats  under  1980-talet. År  
1985  hade totalt  3  företag  mindre  än  5  anställda och  2  före-
tag mer än  200  anställda. I urvalet hade  26 (84  %) företag 
med mellan  5  och  200  anställda. 

Företagen var geografiskt väl spridda. Totalt fanns  10  av 
Norrbottens  14 kommuner  med i urvalet.  De kommuner  som inte 
fanns representerade med företag i studien var Arjeplog,  
Kiruna,  överkalix och Övertorneå. 
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5.6.2 	Explorativ studie - huvudstudie  

En  första datainsamling genomfördes i oktober  1986  - januari  
1987. Den  hade  en  mer övergripande karaktär ayseende företa-
gens externa personer och gav  en  bild av företagsledarens 
nätverk.  Den  första datainsamlingen fick därför karaktären av  
en  explorativ studie.  Den  benämns även fortsättningsvis 
för explorativ studie .  Den  sammanfattas  kort  i kapitel  6  och 
redovisas i  sin  helhet i bilaga  3.  Frågemallen återfinns i 
bilaga  1. 

Den  andra datainsamlingen genomfördes  under  hösten  1987. Den  
innehöll mer preciserade frågeställningar med anknytning till 
externa personer, marknadsföring och produktutveckling. 
Datainsamlingen gav möjlighet att mer i detalj tränga  in  i 
resurskanaliseringens betydelse.  Den  gav även underlag för  en  
mer omfattande analys. I fortsättningen benämns denna datain-
samling och analysen av dessa  data  för huvudstudie .  Kapitel 
7  omfattar huvudstudien. Frågemallen återfinns i bilaga  2.  

Företagsledarna  har  mycket välvilligt ställt upp för att med-
verka i intervjuerna. Svaren på frågorna speglar, som tidiga-
re nämnts, helt företagsledarens uppfattning om  de  externa 
personernas betydelse. Det är deras egna ord som antecknats  
under  intervjuerna. Naturligtvis kan det innebära att  de  ex-
terna personerna tillfört resurser, som inte framgår av sva-
ren. Det kan även innebära att det finns ytterligare externa 
personer än  de  som företagsledarna identifierat. Detta för-
faringssätt var dock nödvändigt för att få  en  tillfredsstäl-
lande validitet och reliabilitet. Det förstärker också att 
forskningen utgår från företagsledaren och förhållandena i 
det enskilda företaget. 
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6. 	SAMMANFATTNING  AV  EXPLORATIV STUDIE 

I  den  explorativa studien identifierade  12  av  31  företagsle-
dare totalt  17  externa personer, som hade betydelse för att 
kanalisera resurser till företagens marknadsföring. När det 
gällde produktutveckling identifierade  11  av  31  företagsle-
dare totalt  14  externa personer. I  90  % av  fallen  var 
betydelsen av  den  externa personens resurskanalisering 
mycket stor eller stor. Resultaten från  den  explorativa 
studien återfinns i  sin  helhet i bilaga  3. 

De  externa personerna utmärktes enligt företagsledarna 
främst av att vara samarbetsvilliga, flexibla, aktiva, 
effektiva, positiva och beredda att ta kalkylerade ekonomis-
ka risker (tabell  4  bilaga  3).  Huvuddelen av företagsledar-
na  (87  %) kunde inte identifiera någon  negativ  extern  
person  i anslutning till marknadsföring och produktutveck-
ling. 

Huvuddelen av  de  externa personerna tillhörde  en  kommer-
siell  organisation,  som helt eller delvis skapar sina resur-
ser  via  marknaden. Beträffande marknadsföring tillhörde 
fler än  en  extern  person  annat företag i branschen,  bank,  
generalagent för företagets produkter eller kund. Motsvarande 
organisationstillhörighet för externa personer i anslutning 
till produktutveckling var annat företag i branschen, annat 
företag-delägare,  bank,  tidigare arbetsgivare och utveck-
lingsfonden.  

De  externa personerna hade olika geografisk hemvist. Exter-
na personer hemmahörande utanför länet hade enbart mycket 
stor eller stor betydelse. 

När det gäller såväl marknadsföring som produktutveckling  
har de  externa personerna främst kanaliserat immateriella 
resurser. Beträffande marknadsföring var immateriella 
resurser i  form  av kundkontakter vanligast. När det gällde 
produktutveckling var immateriella resurser i  form  av 
kunnande och idéer vanligast.  

Den  explorativa studien indikerade att resurser kanalisera-
de  via  externa personer resulterat i olika aktiviteter inom 
marknadsföring och produktutveckling i  de  aktuella företa-
gen. 

Företagsdata indikerade att företagsledare i unga företag 
gav externa personers resurskanalisering större betydelse 
jämfört med företagsledare i äldre företag. Vid  en  
branschjämförelse konstaterades att företagsledare inom 
elektronik identifierat fler externa personer jämfört med 
verkstads- och träförädlingsföretag i urvalet. 
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Den  explorativa studien var till mycket stor nytta som 
underlag för genomförandet av huvudstudien och påverkade där-
med utformningen av intervjumallen.  

Till  att börja med resulterade  den  explorativa studien i att 
frågeordningen i huvudstudien ändrades. Detta var nödvändigt 
för att bl  a  bygga  in en  kontrollfråga i  den  beroende varia-
beln. Dessutom var  den  nya frågeordningen bättre anpassad 
till fokuseringen på marknadsföring och produktutveckling. 

Vad gäller externa personer visade  den  explorativa studien på 
behovet av  en  jämförande egenskapsanalys, bl  a  beträffande 
entreprenörsegenskaper, mellan  den  externa personen och före-
tagsledaren. 

För att undersöka  den  teoretiska modellens giltighet blev det 
nödvändigt att undersöka några variabler i anslutning till 
företagsledaren. Dessutom kompletterades företagsvariablerna 
med företagens expansionsgrad. 

När det gällde kanaliserade resurser kompletterades intervju-
mallen med variabler om orsaken till resurskanaliseringen  
samt  huruvida resurskanaliseringen byggde på  en  köpt eller  
gratis  tjänst. 

För att undersöka  de  aktiviteter som  de  kanaliserade resur-
serna resulterade i utarbetades svarskort. Där fick företags-
ledaren notera  de  aktiviteter där företaget  haft  medverkan 
och nytta av personer, som inte var anställda vid företaget.  

Den  explorativa studien spelade  en  stor  roll  för utformningen 
av  den  intervjumall, som användes vid huvudstudien. 
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7. 	REDOVISNING OCH ANALYS  AV  HUVUDSTUDIE  

7.1 	INLEDNING 

En klar  distinktion mellan externa personer och organisatio-
ner  samt  deras betydelse återfinns sällan i litteraturen. Ett  
par  exempel på detta ges i två rapporter inom ramen för 
CERUMs forskningsprogram "Chans för Norrbotten". Varken 
Persson  (1986)  eller Bålfors och Jörgensen Carlsöö  (1987)  gör 
någon entydig skillnad mellan personer och organisationer vad 
gäller resurskanalisering och kontakter. Utan denna åtskill-
nad framgår inte om det är  en  eller flera personer i  respek-
tive organisation,  som  haft  betydelse för resurskanalise-
ringen. Detta gör det svårare att relatera till tidigare 
forskning och existerande litteratur.  Den  kunskapsmassa, som 
studien resulterat i, befinner sig således till  en del  inom 
ett relativt outforskat område. Det finns dock, som tidigare 
visats i litteraturstudien, anknytning till olika områden 
inom företagsekonomin. 

I detta  kapital  redovisas och analyseras  data  från huvudstu-
dien.  

Till  grund för intervjuerna låg  en  strukturerad intervju-
mall med semistrukturerade inslag. Intervjumallen innehöll 
följ ande huvudavsnitt:  

1. Företagsledarens tid i företaget.  
2. Marknadsföring och externa personer.  
3. Produktutveckling och externa personer.  
4. Nätverk och entreprenörskap.  
5. Företagsledarens och externa personers egenskaper.  
6. Svarskort - aktiviteter beträffande marknadsföring och 

produktutveckling. 

I bilaga  2  återfinns samtliga intervjufrågor. 
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7.2 	VARIABLER  

Undersökningen byggde på att  de  intervjuade företagsledarna 
identifierade ett antal externa personer. Företagsledaren 
fick  via  ett svarskort först notera  de  marknadsförings- och 
produktutvecklingsaktiviteter, där företaget  haft  nytta av 
externa personer. Därefter noterades betydelsen.  Sedan  
identifierades  den  externa personen (personer) och till 
sist  de  kanaliserade resurserna och deras betydelse. 
Frågeordningen var således:  

1.  Aktiviteter 	2.  Betydelse 	3.  Extern  person 

-1> 4.  Resurser 	5.  Betydelse. 

Företagsledaren fick inga begränsningar gällande antalet per-
soner. Svaren  skulle  dock gälla 1980-talet.  

7.2.1 	Beroende variabel  

Den  beroende variabeln består, som tidigare nämnts i aysnitt  
5.2,  dels av betydelsen av resurser för marknadsföring och 
produktutveckling kanaliserade  via en  extern  person,  dels 
betydelsen av  de  aktiviteter som resurserna resulterat i uti-
från företagsledarens bedömning. Variabeln  har  klassats 
enligt företagsledarens svar på frågorna  4  och  7 samt 14  och  
17:  

Marknadsföring 

Fråga  4.  Vilken betydelse (inverkan)  har  marknadsförings-
aktiviteterna och åtgärderna  haft  för företaget, 
d  v s  hur  har  marknadsföringsaktiviteterna påver-
kat företaget? 

Fråga  7.  Vilken betydelse (inverkan)  har  resurserna  haft  
för företaget? 

Produktutveckling 

Fråga  14.  Vilken betydelse (inverkan)  har  produktutveck-
lingsaktiviteterna och åtgärderna  haft  för före-
taget, d  v s  hur  har  produktutvecklingsaktivi-
teterna påverkat företaget? 

Fråga  17  Vilken betydelse (inverkan)  har  resurserna  haft  
för företaget? 
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Vid klassningen av betydelsen graderades  den  i mycket stor, 
stor, liten/viss och ingen. Genom att två frågor låg till 
grund för klassningen av betydelsen kunde  en  kontroll av 
svaren göras.  Den  externa personen ges samma betydelse som 
betydelsen av  de  resurser han kanaliserat och  de  aktivite-
ter resurserna resulterat i. Exempelvis  har en  extern  
person  tilldelats stor betydelse om  de  resurser han kanali-
serat och  de  aktiviteter  de  resulterat i  haft  stor betydel-
se.  Den  beroende variabeln ges i fortsättningen även 
namnet betydelse .  

7.2.2 	Förklaringsvariabler 

Ett antal förklaringsvariabler användes för att beskriva 
och förklara betydelsen av resurskanalisering  via  externa 
personer. Förklaringsvariablerna framgår av tabell  7.1.  

Tabell  

V1 
V1.1 

V1.2 

V1.3 
V1.4 

V1.5 

7.1  Förklaringsvariabler huvudstudie.  

Extern  person  
Externa  personer med positiv  betydelse för mark- 
nadsföring  (MF)  
Externa  personer med positiv  betydelse för pro- 
duktutveckling  (PU)  
Externa  personers  positiva egenskaper 
Externa  personer med negativ  betydelse för 
marknadsföring 
Externa  personer med negativ  betydelse för 
produktutveckling  

V2 	Organisationstillhörighet 
externa  personer 

V2.1 	Organisationstillhörighet 
marknadsföring  (MF) 

V2.2 	Organisationstillhörighet 
produktutveckling  (PU)  

V2.3 	Geografisk  hemvist externa  
V2.4 	Geografisk  hemvist externa  

och geografisk hemvist 

externa personer 

externa personer 

MF  
PU  

personer 
personer  

V3 	Företagsledaren  
V3.1 	Kontakter  med externa personer och kontakternas 

spridning i företaget  
V3.2 	Företagsledarens långsiktighet i kontakten med 

externa personer för marknadsföring  
V3.3 	Företagsledarens långsiktighet i kontakten med 

externa personer för produktutveckling  
V3.4 	Företagsledarens tid i företagsledande ställning 

i det aktuella företaget  

V = variabel 

forts  nästa sida 
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Forts  tabell  7.1  Förklaringsvariabler huvudstudie  

V4 	Företaget  
V4.1 	Företagets ålder  
V4.2 	Företagets storlek - antal anställda  
V4.3 	Företagets expansionsgrad i  termer  av 

omsättningstillväxt  
V4.4 	Företagets branschtillhörighet  

V5 	Resurser marknadsföring  (MF)  
V5.1 	Kanaliserade resurser  MF 
V5.2 	Orsak  till  resurskanalisering  MF 
V5.3 	Köpt/gratis tjänst  MF 

V6 	Resurser  produktutveckling  (PU)  
V6.1 	Kanaliserade  resurser  PU  
V6.2 	Orsak  till  resurskanalisering PU  
V6.3 	Köpt/gratis  tjänst  PU  

V7 	Aktiviteter marknadsföring  (MF)  
V7.1 	Aktiviteter  MF 
V7.2 	Konsekvens för företaget utan tillgång till 

identifierad  extern  person MF 

V8 	Aktiviteter  produktutveckling  (PU)  
V8.1 	Aktiviteter  PU  
V8.2 	Konsekvens  för företaget utan tillgång  till  

identifierad  extern  person  PU  

I övrigt gjordes analysen enligt figur  5.1.  Datainsamlingen 
gav  en  mängd detaljerade  data.  Resultaten  har  därför aggre-
gerats i olika  grad  i anslutning till redovisningen. 
Detalj eringsgraden i redovisningen är bl  a  beroende av för-
klaringsvariabelns komplexitet. I anslutning till vissa  ana-
lyser har  flera förklaringsvariabler använts för att belysa 
resultatet.  Jag har  då bl  a  utnyttjat att företagen tillhör 
olika branscher.  

7.3 	POSITIVA EXTERNA PERSONER  

7.3.1 	Externa personer med  positiv  betydelse för 
marknadsföring  

Totalt  23  av  31  intervjuade företagsledare  har  identifierat 
sammanlagt  32  externa personer i fråga om kanalisering av 
resurser för marknadsföring. Betydelsen av resurser kanali-
serade  via  dessa externa personer framgår av tabell  7.2.  
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Tabell  7.2  Betydelse av resurser för marknadsföring kana-
liserade  via  externa personer. 

Betydelse 
Antal externa 
personer (%) 

Mycket stor  3 	(9 	%) 

Stor 15 (47 	%) 

Liten/ 
viss  14 (44 	%) 

Summa 32 (100 	%) 

10 	15 	 Antal externa 
	 › personer  

7.3.2 	Externa personer med  positiv  betydelse för 
produktutveckling 

Vi gör  nu en  liknande dataredovisning gällande produktut-
veckling. Totalt  20  av  31  företagsledare  har  identifierat 
sammanlagt  31  externa personer i fråga om kanalisering av 
resurser för produktutveckling. Betydelsen av resurser 
kanaliserade  via  externa personer framgår av tabell  7.3.  

Tabell  7.3  Betydelse av resurser för produktutveckling 
kanaliserade  via  externa personer. 

Antal externa 
Betydelse 	 personer (%)  

Mycket stor  9 (29 %) 

Stor 10 (32 %) 

Liten/ 
viss  9 (29 %) 

3 (10 %)  Ingen  

Summa 31 (100 %) 

5 	 10 
Antal externa personer 

5  
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7.3.3 	Analys externa personer med  positiv  betydelse 
för marknadsföring och produktutveckling  

Antalet företagsledare, som identifierat externa personer med  
positiv  betydelse, skiljer sig inte nämnvärt mellan marknads-
föring  (23  st) och produktutveckling  (20  st). Vissa företags-
ledare  har  enbart identifierat externa personer för marknads-
föring  respektive  produktutveckling. Antalet identifierade 
externa personer skiljer sig knappast mellan marknadsföring 
och produktutveckling,  32 respektive 31  externa personer.  En  
förklaring till detta kan vara att marknadsföring och pro-
duktutveckling till  en del  ses som kopplade till varandra.  En  
annan förklaring kan vara att marknadsföring och produkt-
utveckling ses som ungefär lika viktiga eller oviktiga 
delar i företagens verksamhet utifrån företagsledarens 
perspektiv. 

Fem företagsledare identifierade inte någon  extern  person.  
Dessa visade inget gemensamt mönster. Däremot indikerade 
deras svar, bl  a  beträffande sina egna egenskaper och före-
tagens storlek, att det kan bero på att  de  som företagsledare 
hade både få eller många nätverkskontakter. Det kan å ena 
sidan bero på att ju större företagsledarens nätverk är,  
desto  svårare blir det att särskilja enstaka personer.  Men  
motsatsen kan å andra sidan gälla.  En  företagsledare kan  ha  
ett så litet nätverk i anslutning till marknadsföring och 
produktutveckling, att någon  extern  person  inte går att peka 
ut. 

Av resultaten framgår vidare, för både marknadsföring och 
produktutveckling, att majoriteten av  de  identifierade per-
sonerna  haft  stor eller mycket stor betydelse. När det gäller 
marknadsföring  18  st  (56  %) och produktutveckling  19  st  (61  
%). Detta betyder att företagsledarna ansett att resurser 
kanaliserade  via  identifierade externa personer verkligen  
haft  stor betydelse för företagens marknadsföring och pro-
duktutveckling. Flera företagsledare pekade på att i  de  fall  
företaget tillförts  en  unik resurs  via en  extern  person  eller 
dennes  organisation,  hade detta stor betydelse för företaget. 
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7.4 	EGENSKAPER EXTERNA PERSONER OCH FÖRETAGSLEDARE 

Av  de 26  företagsledare som identifierat någon  extern  person  
beskrev  25  av dessa vilka olika egenskaper, som  de  ansåg ut-
märkte  de  externa personerna. Frågorna var öppna,  men  relate-
rades till svarskortet i bilaga  2.  Egenskaperna, med vars 
hjälp företagsledarna karaktäriserade  de  externa personerna, 
framgår av tabell  7.4.  Där  visas  vilka egenskaper som före-
tagsledarna tillskrev  de  externa personer, som kanaliserat 
resurser med betydelse för företagens marknadsföring  (32  per-
soner) och produktutveckling  (31  personer), d  v s  sammanlagt  
63  externa personer. 

Tabell  7.4  Egenskaper hos identifierade externa personer. 

Antalet externa per-
soner (av totalt  63)  
som tillskrevs egen- 

Egenskap  extern  person 	 skapen (%)  

1. Kunnig 	 28 (44  %)  
2. Samarbetsförmåga 	 17 (27  %)  
3. Kundorientering 	 11 (17  %)  
4  Lyhördhet 	 10 (16  %) 

Tro på sig själv 	 10 (16  %)  
5. Engagemang i och intresse för 

andra människor/företag och 
deras utveckling 	 7 (11  %) 
Förmåga att informera andra 	 7 (11  %)  

6. Flexibilitet 	 6 (10  %)  
Kreativ 	 6 (10  %)  

7. Självständig 	 5  (  8  %) 
Strategisk/analytisk 	 5  (  8  %)  

8. Förmåga att koncentrera sig på 
det viktigaste 	 4  (  6  %)  
Positiv 	 4  (  6  %)  

9. Grupporienterad, förmåga till  
team-work 	 3  (  5  %) 
Nyfikenhet 	 3  (  5  %) 
Pålitlig 	 3  (  5  %)  

10  Auktoritet 	 1  (  2  %) 
Seriös 	 1  (  2  %) 
Uthållighet 	 1  (  2  %) 

Vet  ej 	 6 (10 %)  

Av tabellen framgår att  de  två mest framträdande egenskaper-
na var "kunnig" och "samarbetsförmåga". Dessa är egenskaper 
som inte räknas till typiska entreprenörsegenskaper,  se  av-
snitt  3.3.  "Samarbetsförmåga" nämndes ofta även i  den  
explorativa studien, där frågan om egenskaper dock var 
styrd. 
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Företagledarna fick även beskriva sina egna egenskaper. Av  de  
som identifierat externa personer valde  en  företagare 
att inte svara.  De  övriga  25  företagsledarnas egen uppfatt-
ning om sina egenskaper framgår av tabell  7.5.  

Tabell  7.5  Företagsledarnas egenskaper.  

Egenskap företagsledare 

Antalet företagsledare 
(av totalt  25) 	som 
tillskrev sig själv 
egenskapen (%)  

1. Samarbetsförmåga  14 	(56 	%) 
2.  Tro på mig själv  10 (40 %) 
3.  Uthållighet  9 (36 %) 

4.  Kundorientering  7 (28 %) 
5.  Flexibilitet 6 (24 %) 

Förmåga att koncentrera mig 
på det viktigaste 6 (24 %) 
Nyfikenhet  6 (24 %) 

6.  Grupporientering; förmåga till  
team-work  4 (24 %) 

7.  Auktoritet  3 (24 %) 
8.  Lyhördhet 2 ( 	8 %) 

Självständig  2 ( 	8 %) 
9. Engagemang i och intresse för 

andra människor/företag och 
deras utveckling 1 ( 	4 %) 
Förmåga att informera andra 1 ( 	4 %) 

De  två mest utmärkande egenskaperna var som synes 
"samarbetsförmåga" och "tro på sig själv".  

De  fyra företagsledare, som inte identifierat någon  extern  
person,  beskrev även  de  sina egenskaper: 

- lyhördhet  (2  st) 
- nyfikenhet  (2  st) 
- självständig  (2  st) 
- tro på mig själv  (2  st) 
- engagemang i och intresse för andra människor/företag 
och deras utveckling  (1  st) 

- förmåga att koncentrera mig på det viktigaste  (1  st) 
- uthållighet  (1  st)  

De  två företagsledare, som inte ville karaktärisera sig 
själva var bägge  VD  för ett större medelstort företag och 
utan eget ägarengagemang i  respektive  företag. 
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Vi går vidare och analyserar  de  externa personernas egenska-
per tillsammans med  de  externa personernas betydelse för 
resurskanalisering till marknadsföring  respektive  produktut-
veckling. Det  visas  av tabellerna  7.6  och  7.7.  

Tabell  7.6  Egenskaper hos externa personer som kanaliserat 
resurser till marknadsföring tillsammans med  
de  externa personernas betydelse för resurs-
kanalisering. 

Antal externa personer som 
karaktäriserades med resp egen-
skap tillsammans med  de  externa 
personernas betydelse. 

Mycket Stor Liten/ 
Eaenskap  extern  person 	stor 	 viss  

1. Kunnig 	 4 	6 	6 
2. Samarbetsförmåga 	 1 	4 	5 
3. Kundorientering 	 3 	2 
4. Engagemang i och in- 

tresse för andra män- 
niskor/företag och 
deras utveckling 	 1 	2 	1  
Förmåga att informera 
andra 	 2 	2  
Lyhördhet 	 1 	3 

5. Kreativ 	 1 	1 	1  
Strategisk/analytisk 	 3 

6. Flexibilitet 	 1 	1 
Positiv 	 2  
Pålitlig 	 1 	 1  
Självständig 	 1 	1  
Tro på sig själv 	 2 

7. Auktoritet 	 1  
Förmåga att koncentrera 
sig på det viktigaste 	 1  
Grupporientering; förmåga 
till  team-work 	 1  
Nyfikenhet 	 1  
Seriös 	 1  
Uthållighet 	 1  

Vet  ej 	 2  
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Tabell  7.7  Egenskaper hos externa personer som kanaliserat 
resurser till produktutveckling tillsammans med  
de  externa personernas betydelse för resurs-
kanalisering. 

Antal externa personer som 
karaktäriserades med resp egen-
skap tillsammans med  de  externa 
personernas betydelse. 

Mycket Stor Liten/  Ingen  
Egenskap  extern  person 	stor 	 viss  

1. Kunnig  
2. Tro på sig själv  
3. Samarbetsförmåga  
4. Kundorientering  

Lyhördhet  
5. Flexibilitet  
6. Engagemang i och in-

tresse för andra män-
niskor/företag och 
deras utveckling  
Förmåga att informera 
andra  
Förmåga att koncentrera 
sig på det viktigaste  
Kreativ 
Självständig  

7. Grupporientering; förmåga 
till  team-work  
Nyfikenhet  
Positiv 
Strategisk/analytisk  

8. Pålitlig  

Vet  ej  

3 5 4 
3 4 1 

3 2 2 
3 3  

3 2 1 
1 1 1 1 

1 1 1  

1 2  

1 2 
2 1  
1 1 1 

1 1  
2 

1 1  
2 
1 

2 2 



62 

7.4.1 	Analys egenskaper  

Den  stora frekvensen av egenskapen "kunnig" hos  de  externa 
personerna visade att företagsledararna sökte överföra kompe-
tens till sina  respektive  företag, antingen  via den  externa 
personen i sig eller någon annan resurs i  den  externa perso-
nens  organisation.  Samtidigt indikerar egenskapen "samar-
betsförmåga" att  interaktionen  mellan företagsledaren och  den  
externa personen måste fungera på det personliga  planet.  När 
det gäller  den  externa personens kontakt med företagsledaren 
förefaller inte i litteraturen förekommande entreprenörs-
egenskaper vara avgörande. Däremot kan entreprenörsegenskaper 
givetvis  ha  betydelse, när  den  externa personen knyter resur-
ser till företaget, och  den  externa personen därmed står 
utanför företagsledarens blickfång. Det kan även vara så att 
vissa av  den  externa personens egenskaper är framträdande vid 
kontakten med företagsledaren och andra egenskaper mer ut-
märkande vid andra tillfällen. 

Egenskapen "engagemang i och intresse för andra människor/-
företag och deras utveckling" tillskrevs  7  externa perso-
ner. Det betyder att relativt få företagsledare uppfattat 
detta breda perspektiv som  en  dominerande egenskap hos  de  
externa personerna. Huruvida denna egenskap funnits som ett 
mer underliggande motiv hos  den  externa personen  har  inte 
behandlats i denna studie, då det förutsätter kontakter med  
de  enskilda externa personerna. 

För att återknyta till entreprenörsegenskaperna verkar  det  
inte  som om  företagsledarna medvetet sökt  personer med  
entreprenörsegenskaper. Snarare verkar  den  externa  perso-
nens  tillgång till  de  efterfrågade resurserna  haft  större 
betydelse. Detta  kan  relateras till egenskapen "kunnig".  
Shapero  (1984)  pekar  på  att  en  entreprenöriell händelse bl  
a  utmärks  av  koppling  av resurser.  Detta  leder  till slutsat-
sen att även  om en  händelse,  d v s kanalisering av resur-
ser,  till viss  del  är entreprenöriell behöver inte  de  
inblandade personerna  ha  utmärkande entreprenörsegenskaper. 

Olika författare uppräknade i aysnitt  3.2  olika  slags  entre-
prenörsegenskaper som att vara entusiastisk, risktagande, 
flexibel, vinstinriktad och och att  ha  kombinationsförmåga.  
Studien  ger, efter företagsledarnas klassificering av  de  ex-
terna personernas egenskaper, inte tillräckliga  data  för att 
kategorisera  de  externa personerna som entreprenörer i kon-
takten med företagsledaren. 
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Den  i aysnitt  3.3  berörda samhällsentreprenören är inte  hel-
ler  identisk med huvuddelen av  de  identifierade externa per-
sonerna utifrån företagsledarnas perspektiv. Detta då egen-
skapen "engagemang i och intresse för andra människor/företag 
och deras utveckling" enbart tillskrevs  7  externa personer.  
Min  studie ger underlag för att efterlysa  en  försiktigare an-
vändning av samhällsentreprenörsbegreppet. Samtidigt är  en  
precisering av begreppet nödvändig. 

När företagsledarna fick identifiera sina egna egenskaper 
blev entreprenörsegenskaper som "tro på mig själv", "uthål-
lighet" och "flexibilitet" mer framträdande jämfört med  de  
externa personerna. Slutsatsen av detta är att företagsle-
darna klassar sig själva som mer entreprenöriella än  de  
klassar  de  externa personerna.  Den  motsatta jämförelsen  har  
inte varit möjlig att göra,  men  utgör ett intressant under-
lag för fortsatt forskning. 

Vidare kan vi notera att egenskaper som  t ex  "lyhördhet", 
"nyfikenhet", och "strategisk/analytisk" ofta förknippas 
med att  den  externa personens kanalisering av resurser  haft  
mycket stor eller stor betydelse.  

7.5 	NEGATIVA EXTERNA PERSONER 

Huvudstudien, liksom  den  explorativa studien, visade på 
färre antal identiferade externa personer med  negativ  
betydelse jämfört med externa personer med  positiv  betydel-
se. Antalet var fem i anslutning till marknadsföring och 
åtta i anslutning till produktutveckling, d  v s  sammanlagt  
13  personer. Majoriteten av företagsledarna  har  således 
inte identifierat någon  negativ  extern  person. 

De  fem negativa externa personerna med anknytning till 
marknadsföring tillhörde reklambyrå  (2  st), lokaltidning, 
länsstyrelsen och Utvecklingsfonden. 

I anslutning till produktutveckling tillhörde  de  åtta 
negativa externa personerna konsult  (2  st), leverantör  (2  
st), högskola, marknadsföringsföretag,  f  d moderbolag och 
uppfinnare. 
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Förklaringarna till att  de  externa personerna med  negativ  
betydelse är färre kan vara flera. Företagsledarna är troli-
gen omsorgsfulla vid valet av externa personer och misstag 
kan därför undvikas.  En  annan förklaring kan vara motvillig-
heten att erkänna misstag, d  v s  att  man  anlitat fel  extern  
person.  Företagsledaren kommer inte ihåg eller vill inte 
komma ihåg misstagen. Det som finns kvar i minnet är  de  
positiva externa personerna.  En  tredje förklaring kan vara 
att företagsledaren inte kopplar negativa erfarenheter till  
de  enskilda personerna, utan mer till organisationer. 
Ytterligare  en  förklaring kan vara att företagsledarna helt 
enkelt  har  upplevt få negativa externa personer. 

Slutsatsen av detta blir att i föreliggande studie  har  före-
tagsledarna identifierat färre externa personer med  negativ  
betydelse jämfört med  positiv  betydelse, och att orsakerna 
till detta troligen är flera. Externa personer torde inte  ha  
någon större betydelse för att hindra företagens marknadsfö-
ring och produktutveckling. Företagsledarna  har  identifierat 
alltför få negativa externa personer för att vi ska kunna dra 
generella  slutstaser  om betydelsen av  de  negativa externa 
personernas organisationstillhörighet.  

7.6 	ORGANISATIONSTILLHÖRIGHET EXTERNA PERSONER 

Organisationstillhörigheten hos externa personer med  posi-
tiv  betydelse är intressant för att analysera resurskanali-
seringen. Det är ofta  via sin organisation  som  den  externa 
personen kan få tillgång till resurser. Dessutom kan det 
vara så att företagsledaren vänder sig till  en  extern  
person  för att få tillgång till organisationens resurser.  
En  bankperson torde vara ett exempel på detta. 

Organisationer kan indelas på många sätt.  Min  indelning 
grundar sig på att sätta  in  organisationerna i ett organisa-
tionsekonomiskt sammanhang, d  v s  om  de  helt eller delvis 
skapar sina resurser  via  marknaden (kommersiell orgaisa-
tion) eller inte. Totalt  18  olika organisationstillhörighe-
ter återfinns i studien. Dessa fördelas på följande tre 
grupper:  

1. Personer i kommersiella organisationer.  

2. Personer i icke-kommersiella organisationer.  

3. Övriga. 
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Vissa organisationer kan utifrån definitionen höra hemma i 
både grupp  1  och  2.  Det gäller framför allt Utvecklings-
fonden, då  den  bl  a  tillför  kapital  till företag på kommersi-
ella villkor  har den  i studien klassats som  en  kommersiell  
organisation.  

Av tabellerna  7.8  och  7.9  framgår organisationstillhörighe-
ten hos  de  externa personer som kanaliserat resurser till 
marknadsföring  respektive  produktutveckling  samt  betydelsen 
av resurserna. 

Tabell  7.8  Organisationstillhörighet och betydelse 
resurser kanaliserade  via  extern  person,  
marknadsföring. 

Betydelse 

Organisations- Antal 
tillhörighet 	personer 

Mycket 
stor 	Stor 

Liten/ 
viss 

Kommersiella organisationer 

Reklambyrå 	 7 1 2 4  
Konsult  5 2 3  
Kund  3 2 1  
Marknadsföringsföretag  3 2 1  
Styrelsemedlem  3 2 1  
Generalagent för före-
tagets produkter  2 1 1  
Leverantör  2 1 1  
Utvecklingsfonden  2 1 1  
Annan företagare i 
branschen  1 1  
Ekonomisk samarbets-
organisation  1 1  

Icke-kommersiella organisationer 

Näringslivssekreterare  2 1 1  

Övriga 

Näringslivspraktikant  1 1 

SUMMA 32 3 15 14 
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Tabell  7.9  Organisationstillhörighet och betydelse 
resurser kanaliserade  via  extern  person,  
produktutveckling. 

Betydelse 

Organisations- Antal 	Mycket 
tillhörighet 	personer 	stor 	Stor 

Liten/ 
viss  Ingen  

Kommersiella organisationer 

Kund 	 7 3 3 1  
Annan företagare i 
branschen 	 5 1 3 1  
Konsult 	 3 1 1  1 
Generalagent för före- 
tagets produkter 	2 1 1  
Ekonomisk samarbets- 
organisation 	 2 1 1  
IVF/TTC 	 2 2  
Leverantör 	 1 1  
Patentbyrå 	 1 1  
Utvecklingsfonden 	1 1  

Icke-kommersiella organisationer 

Högskola 	 1 
Kommunal  tjänsteman 	1  1  
Landstinget 	 1  1 
Näringslivssekreterare  1  

övriga  

Upphovsman/ 
uppfinnare 	 3 1 2 

SUMMA 	 31 9 10 9 3 
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7.6.1 	Analys organisationstillhörighet externa personer  

Det var  53  av  63 (84  %) externa personer som tillhörde  en  
kommersiell  organisation.  Av detta framgår att externa perso-
ner företrädesvis återfinns i kommersiella organisationer, 
ofta av icke-offentlig karaktär. Dessa personer kan troligen 
ofta hänföras till företagsledarens affärsmässiga nätverk. 
Kund, konsult, reklambyrå och annan företagare i branschen 
var  den  vanligaste organisationstillhörigheten för  de  externa 
personerna i studien. I  den  explorativa studien identifiera-
des  5  externa personer vid  banker,  medan  de  inte nämnts av 
någon i huvudstudien. Annan företagare i branschen var dock 
relativt framträdande även i  den  explorativa studien. 

Av tabellerna framgår att många identiferade externa personer 
av  en  viss organisationstillhörighet inte nödvändigtvis inne-
bär att  de har  stor eller mycket stor betydelse. Slutsatsen 
av detta är att det för företaget både gäller att finna såväl 
rätt  organisation  som rätt  person.  Vi kan konstatera att när 
det gäller resurskanalisering till marknadsföring är reklam-
byrå och konsult vanligast. Gällande produktutveckling är 
kunder vanligast. Beträffande betydelsen av resurser framgår 
bl  a  att externa personer tillhörande kunder  har  stor bety-
delse. 

Av studien framgår att utöver andra företagare återfinns få 
identifierade personer i Lundins  (1983)  järnkvadrat beståen-
de av politiker, företagare, tjänstemän och fack. När det 
gäller externa personers betydelse för resurskanalisering 
visar studien att externa personer tillhörande organisa-
tionsekonomins offentliga grenar, i  mindre grad  än vad som 
ofta sägs, inverkat positivt eller negativt på företagets 
resurskanalisering. Samtidigt kan givetvis enskilda undan-
tag finnas. 

Det är intressant att notera att externa personer vid olika 
samhällsorgan är representerade med så få personer i anslut-
ning till marknadsföring och produktutveckling. Resultatet 
indikerar att företagsledare anser att personer vid dessa  or-
gan har  liten betydelse för företagen. Detta borde leda till 
funderingar om samhällets stöd till företagen är utformade på 
rätt sätt och inriktade på rätt saker.  Studien  indikerar vi-
dare att det viktigaste för företagen är att söka kontakt med 
externa personer tillhörande kommersiella organisationer. 
Frågan är i vilken utsträckning samhällsorgan inriktar sitt 
arbete på att skapa förutsättningar för företagsledare att 
utveckla sina nätverk på det sättet. 
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Ytterligare  en  indikation på att icke-kommersiella organisa-
tioner  har mindre  betydelse jämfört med kommersiella organi-
sationer visar Bålfors och Jörgensen Carlsöö  (1987). De har  
konstaterat att företag i Norrbotten huvudsakligen pekat på 
betydelsen av återförsäljare och agenter i marknadsföringsar-
betet,  se  tabell  7.10.  

Tabell  7.10  Externa personers eller organisationers  roll  
för marknadsföringsarbetet. 

Tabell  15  Andel företag som angivit att olika personer eller organisationer 
utanför företaget spelar  en  viktig eller relativt viktig  roll  i mark-
nadsföringsarbetet  (%).1)  

Norrbotten 	 Göteborg  

Återförsäljare 	65 	 47 

	

(36) 	 (45)  

Agenter 	 62 	 37 

	

(48) 	 (55)  

Annat företags säljkår  39 	 24 

	

(56) 	 (58)  

Fristående konsulter  21 	 12 

	

(52) 	 (56)  

Reklambyrå 	12 	 16 

	

(48) 	 (45)  

Anm: Internbortfall  Göteborg: 21  %.  

1) Tabellen  ayser företag där dessa personer eller organisationer finns 
representerade. Inom parentes anges andelen företag där externa personer 
eller organisationer inte anlitas av företaget.  

Kalla: Bålfors  & Jorgensen Carlsoo  1987:39,  tabell  15. 

En  viktig förklaring till skillnaden mellan  den  ovan nämnda  
studien  och denna uppsats  vad  gäller organisationstillhö-
righeten är att  den  nämnda  studien haft  fasta svarsalterna-
tiv i enkätformuläret.  Enligt  författarna fick dock fasta 
svarsalternativ  som  Handelskammaren, Exportrådet och Utveck-
lingfonden  få svar. Min studie  verifierar inte betydelsen  
av  återförsäljare och annat företags säljkår. Däremot 
veriferas betydelsen  av konsulter  och reklambyrå  samt den  lå-
(14  betydelsen  av  samhällsorgan. 



69 

En  annan viktig skillnad är att författarna frågat efter  
den roll  som  extern  medverkan  haft  i marknadsföringsarbe-
tet. Denna studie  har  efterfrågat betydelsen av resurser 
kanaliserade  via  externa personer. Frågeställnigen är 
därför mycket viktig för att kunna göra jämförelser. 

Persson  (1986)  redovisar  data  om produktutveckling med viss 
anknytning till föreliggande studie. På frågan "Varifrån 
kom produktidén? (fler än ett svarsalternativ kan anges)?" 
redovisas följande svar, tabell  7.11.  

Tabell  7.11  Produktidéns ursprung (%). 

Produktidgn kom BD  F  
från:  n=43 n=50  

företagsledaren  42 34  

anställd  14 12  

enskild utanför företaget  21 8  

kund  14 36  

leverantör  2 8  

konkurrent  7 2  

Tabell  9.  Produktidgns ursprung (%). 

BD=Norrbotten 
F =Jönköping 

Kalla:  Persson  1986:44,  tabell  9.  

Av tabellen framgår att enskilda utanför företaget och 
kunder är  de  externa kontakter som kanaliserat flest nya 
produktidéer.  Min  studie verifierar betydelsen av kunder. 
I studien  har  dock ingen nämnt konkurrent. "Enskild utanför 
företaget" i ovanstående tabell är  en  alltför vid  definition  
för att kunna jämföras med identifierade personer i denna 
studie. 
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I  en  annan undersökning redovisar Johannisson och Gustafsson  
(1984) initieringen  av produktförnyelse i företag i några  
kommuner  i Småland och Värmland, tabell  7.12.  

Tabell  7.12  Initiering av produktförnyelsearbete (%). 

Tabell  12.  Initiering av produktförnyelsearbete (procent). 

Initiativtagare 
Kommun (ort) 

Gnosjö Hillerstorp Skillingaryd Vaggeryd Munkfors Sunne 

Företagsledaren  26 21 38 19 60 46  

Företagsledaren 
och övriga ägare  12 9 22 6 10 38  

Leverantörer och/eller 
kunder  32 16 22 38 0 0  

Övriga (ofta  en  kombi- 
nation av ovanstående)  30 54 18 38 30 16  

Totalt  100 100 100 101 100 100  

Källa: Johannisson & Gustafsson  1984:53,  tabell  12.  

Av tabellen framgår att leverantörer ch/eller kunder och 
övriga (ofta  en  kombination av externa och interna perso-
ner) spelar stor  roll  vid initiering av produktförnyelsear-
bete. Författarna pekar dock på att kundernas synpunkter 
generellt sett är viktigare än leverantörernas. 

Även  de  redovisade undersökningarna indikerade att externa 
personer som kanaliserar resurser för marknadsföring och pro-
duktutveckling främst tillhörde icke-offentliga kommersiella 
organisationer.  Studien  indikerar att samhällets satsningar 
vad gäller resurskanalisering för marknadsföring och produkt-
utveckling  har  små effekter. Samtidigt kan konstateras att 
frågeställningen spelar stor  roll  för identifieringen av ex-
terna personer och deras organisationstillhörighet. 
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7.7 	GEOGRAFISKA AVSTÅND TILL EXTERNA PERSONER  

De  externa personerna återfinns, utifrån företagets lokali-
sering, på både korta och långa aystånd. Externa personers 
geografiska lokalisering framgår av nedanstående tabell. 

Tabell  7.13  Externa personer med betydelse för marknads-
föring och produktutveckling  samt  deras geo-
grafiska hemvist (totalt  63  externa personer). 

Betydelse antal personer 

Geografisk hemvist 
externa personer 

Mycket  
stor 
MF  PU  

Stor 
MF  PU  

Liten/  
viss  
MF  PU  

Ingen  

MF  PU  

SUMMA 
antal 

Samma kommun som 
företaget 1 6 6 6 4 - 	- 23 

Länet utanför kommunen 3  2 1 4 2 3 15 

Övriga  Sverige 3 5  4 2 1 2 17 

Utlandet 1 1 2 4 

Vet ej 2 1 1  4 

De  flesta externa personerna återfinns i  den  egna kommunen, 
därefter övriga  Sverige,  länet i övrigt och sist utlandet. 
Av tabellen framgår att externa personer i övriga  Sverige  
ofta  har  kanaliserat resurser med mycket stor eller stor 
betydelse. Det finns därmed  en  tendens till att ökat geogra-
fiskt aystånd genomsnittligt ökar betydelsen. Externa perso-
ner i övriga länet  har  dock kanaliserat resurser med något  
mindre  betydelse jämfört med  de  övriga grupperna. Orsaken 
till detta  har  inte fastlagts.  

En  förklaring till betydelsen av resurser från externa perso-
ner i övriga  landet  kan vara att företag i  en  perifer  region  
är medvetna om betydelsen av kontakter i anslutning till 
marknaden.  De  företagsledare som nämnt kontakter i övriga  
Sverige  verkar i huvudsak i företag, som  har en  marknad även 
utanför länet.  Kontakter  med externa personer i övriga  landet  
blir då ett sätt att  ha  kontakt med marknaden. Något som 
understryker detta är att alla kontakter med externa personer 
i övriga  Sverige  och utlandet baseras på köpta tjänster  (se  
aysnitt  7.8.2  och  7.9.2). En  annan förklaring till att exter-
na personer i övriga  landet  tillskrivs stor betydelse kan 
vara att företaget  haft  för aysikt att få tillgång till 
speciell kompetens, som inte finns nära företaget. Följ-
aktligen ges  sedan  bäraren av  den  unika kompetensen stor 
betydelse. 
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Det  sociala nätverkets betydelse torde vara  störst  på den  
lokala nivån  (Spilling  1985). Hans studie  pekade  på  före-
tagsledarnas nätverk och vänskap  lokalt.  Vänskapen  kan  ta  
sig  uttryck i  gratis  tjänster.  På den  lokala nivån integre-
ras  det  sociala och affärsmässiga nätverket  på  ett annat 
sätt, jämfört  med kontakter på den  regionala och centrala 
nivån. I föreliggande  studie  återfanns  den  högsta  andelen 
gratis  tjänster  på den  lokala nivån.  Resultatet  verifierar 
Spillings  tes. Fem  fall  av 12 (42  %)  var en gratis  tjänst 
när  det  gällde marknadsföring och  4  fall  av 11 (36  %) när  
det  gällde produktutveckling  på den  lokala nivån. Främst  på 
den  lokala nivån torde därför finnas överlappningar mellan  
det  affärsmässiga och sociala nätverket,  så  tillvida att  det  
sociala nätverket  ger  upphov till affärsmässiga bindningar.  

7.8 	KANALISERADE RESURSER MARKNADSFÖRING  

7.8.1 	Kanaliserade resurser marknadsföring 

Olika resurser  har via de  externa personerna kanaliserats 
till företagen.  Den  explorativa studien visade att  de  kanali-
serade resurserna kan indelas i materiella och immateriella 
resurser. Även enligt huvudstudien  har  immateriella resurser 
kanaliserats i större utsträckning än materiella.  De  kanali-
serade resurserna framgår av tabell  7.14. En  extern  person  
kan i vissa  fall  ha  kanaliserat mer än  en  resurs. 

Tabell  7.14  Kanaliserade resurser marknadsföring. 

Kanaliserade 
resurser 

Betydelse - 

Mycket 	Stor 
stor 

antal externa personer 

Liten/ 
viss  

Materiella resurser 

Komplexa resurser för 
marknadsföring  2 1 1 
Kapital  1 1 
Extra  personalinsats 1  

Immateriella resurser 

Kunnande  1 12 6  
Kundkontakter  1 4  
Komplexa resurser för 
marknadsföring  2 1 1 
Kontakter  övriga  1  
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Komplexa resurser är olika resurser, som företagsledarna 
inte kunde särskilja från varandra,  t ex  kanaliserade  via en  
generalagent som tillhandahåller många olika resurser för fö-
retaget.  

De  immateriella resurserna  har  till  62  %  haft  stor eller myc-
ket stor betydelse. Motsvarande siffra för materiella resur-
ser är  57  %. Totalt  har de  i studien identifierade externa 
personerna till  80  % kanaliserat immateriella resurser till 
företagen ayseende marknadsföring. 

Vidare kan noteras att  4  av  5  externa personer som kanalise-
rat resurser i  form  av kundkontakter gjort det till verk-
stadsföretag. 

Tabell  7.14  visar att  de  externa personernas kunnande 
enligt företagsledarna  har  stor betydelse. Intervjusvaren 
indikerar vidare att företagsledarna i företagen på mark-
nadsföringsområdet i första  hand  var ute för att öka företa-
gets kompetens och effektivisera marknadsföringen. Dessa 
initiativ utgör cirka hälften av motiven. I övrigt förekom 
olika enstaka förklaringar som bl  a  mässkontakter, kommunalt 
projekt, tillfälligheter och kontakt  via  branschorganisation. 

Värdet av immateriella resurser redovisas av Bålfors och 
Jörgensen Carlsöö  (1987). De  konstaterade att kontakter med 
andra företag värderas i högre utsträckning som betydelse-
fulla i Norrbotten än i  Göteborg,  där deras komparativa stu-
die genomfördes. I första  hand  ser norrbottensföretagen dessa 
kontakter som förmedlare av  information  och kunskap. 

Genom att immateriella resurser dominerar så  markant  kan 
resurskanaliseringen karaktäriseras som kompetensöver- 
föring mellan  den  externa personen och företaget  via  före-
tagsledaren. Detta tyder på att det som i första  hand  har  be-
tydelse för att utveckla företagens marknadsföring, utifrån 
företagsledarens bedömning, är  en  ökning av kompetensen hos 
företagen. Detta motsäger  den  föreställning som säger att 
olika  former  av materiella stöd  skulle  vara det bästa sättet 
att utveckla företagen. 
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7.8.2 	Köpt/gratis tjänst marknadsföring 

Denna förklaringsvariabel beskriver huruvida  den  externa 
personens resurskanalisering baseras på  en  köpt tjänst.  En  
sådan innebär att det existerat någon  form  av ekonomisk 
överenskommelse mellan företaget och  den  externa personen 
eller  den  externa personens  organisation.  Alternativet är  
en gratis  tjänst utan ekonomiska bindningar eller överens-
kommelser. 

Delar vi upp betydelsen på köpta och  gratis  tjänster får vi 
fram följande mönster i urvalet, figur tabell  7.15.  

Tabell  7.15  Betydelse av resurser för marknadsföring in-
delade i köpt/gratis tjänst och kanaliserade  
via  externa personer. 

Betydelse 

Antal externa personer (%) 
Köpt 	Gratis  
tjänst tjänst  

3 (9 	%) 0 Mycket stor  

Stor 12 (38 	%) 3 (9 	%) 

Liten/ 
viss  10 (31 	%) 4 (13 	%) 

Summa  25 (78 	%) 7 (22 	%) 

5 
	

10 	15  
1111111 	1111111  I › Antal externa 

personer 

Mann  
U..- 

= Köpt tjänst  = Gratis  tjänst 
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En  ekonomisk bindning ligger således ofta till grund för  
den  externa personens resurskanalisering vad gäller mark-
nadsföring. Externa personer som kanaliserat resurser  via  
köpta tjänster uppgick här till  78  %. Däremot var externa 
personer med rena "gratistjänster" relativt få. Det är dock 
inte säkert att företagsledarna betalt för  just den  kanali-
serade resurs som  haft  betydelse för marknadsföringen. Det  
har  dock inte varit möjligt att särskilja detta  under  
intervjuerna.  Den  stora andelen köpta tjänster innebär att  
en  stor  del  av  de  externa personerna kan hänföras till 
företagsledarnas affärsmässiga nätverk. Det torde betyda 
att resurskanaliseringen till stor  del  sker inom det affärs-
mässiga nätverket. 

I  90  % av  fallen  låg  en  köpt tjänst till grund för  kanalise-
ringen  av  den  immateriella resursen. För materiella resur-
ser låg siffran något lägre,  77  %. Det är dock möjligt att 
resurser utöver  de  som företaget köpt kanaliserades  via den  
externa personen. Vad vi kan säga är att  en  köpt tjänst i 
flertalet  fall  låg till grund för resurskanaliseringen. Detta 
ger åter  en  belysning av  den  ringa betydelse som externa per-
soner tillhörande samhällsorganisationer spelar för resurs-
kanalisering till marknadsföring och produktutveckling.  

7.9 	KANALISERADE RESURSER PRODUKTUTVECKLING  

7.9.1 	Kanaliserade resurser produktutveckling 

Även gällande produktutveckling  har en  indelning i materiella 
och immateriella resurser gjorts. Vissa externa personer kan  
ha  kanaliserat mer än  en  resurs. 
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Tabell  7.16  Kanaliserade resurser produktutveckling. 

Kanaliserade 
resurser 

Betydelse - 

Mycket 	Stor 
stor 

antal externa personer 

Liten/ 	Ingen  
viss 

Materiella resurser 

Komplexa resurser för 
produktutveckling 1  
Ny teknik 1 

Immateriella resurser  

Kunnande  2 6 4  2 
Ideer  3 1 3  1  
Kännedom om marknaden  6 1 
Kontakter  övriga  1 2  
Kundkontakter 	 1  
Komplexa resurser för 
produktutveckling 	 1 

Komplexa resurser är resurser som inte gått att särskilja 
från varandra,  t ex  resurser  via en  generalagent.  

De  kanaliserade immateriella resurserna dominerar ännu mer 
ayseende produktutveckling jämfört med marknadsföring.  De  im-
materiella resurserna redovisade i tabell  7.16 har  i  64  
procent av  fallen haft en  mycket stor eller stor betydelse. 
Det som för övrigt skiljer mellan marknadsföring och produkt-
utveckling är typen av immateriella resurser. För produktut-
veckling är kunnande, idéer och kännedom om marknaden  de  re-
surser som kanaliserats oftast. Idéer handlar främst om pro-
duktidéer. 

När det gäller orsaken till resurskanalisering för produktut-
veckling framgår inte lika  klart,  jämfört med marknadsföring, 
att  den har  att göra med företagsledarens initiativ. Endast i  
en  fjärdedel av  fallen  framgick det direkt att företagsleda-
ren var  den  som genom ett medvetet initiativ  tog  kontakt med  
den  externa personen. I många  fall  var dock orsaken till 
resurskanaliseringen svår att fastställa exakt.  

En  förklaring till att  kanaliseringen  av immateriella resur-
ser dominerar över materiella resurser både vad gäller mark-
nadsföring och produktutveckling kan vara att företagen är 
intresserade av att tillföra kunskap och kompetens utifrån, 
d  v s  höja företagets kompetensnivå. Detta understödjer 
tankegångarna om att externa personers resurskanalisering kan  
kategoriseras  som kompetensöverföring. 
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7.9.2 	Köpt/gratis tjänst produktutveckling 

Delar vi  sedan  upp betydelsen på köpta och  gratis  tjänster 
får vi fram följande mönster i urvalet, figur  7.17.  

Tabell  7.17  Betydelse av resurser för produktutveckling 
indelade i köpt/gratis tjänst och kanaliserade  
via  externa personer. 

Betydelse  

Antal externa personer (%) 
Köpt 	Gratis  
tjänst tjänst  

6 (19 	%) 3 (10 	%) 

10 (32 	%) 0 

6 (19 	%) 3 (10 	%) 

2 (7 	%) 1 (3 	%)  

24 (77 	%)  7 (23 	%) Summa 

MUNI WEB. 
111.11121  

5 
	

10 

= Köpt tjänst  

	› Antal externa personer 

=  Gratis  tjänst 

Av tabellen framgår att andelen köpta tjänster uppgår till  
77  %. Även i övrigt överensstämmer mönstret med vad som 
framgick gällande marknadsföring i aysnitt  7.8.2.  

Paulsson  (1987)  pekade på nätverkets betydelse för att 
komplettera företagets resurser.  Studien  visar att det 
affärsmässiga nätverket därvid  har  spelat  en  viktig  roll  
vid resurskanaliseringen. Hammarkvist, Håkansson och Matts-
son  (1982)  pekade på olika typer av bindningar.  Den  före-
liggande studien visar att bindningarna mellan företagsleda-
ren och  den  externa personen i flertalet  fall  vilar på  en  
kunskapsmässig grund och ekonomisk överenskommelse. 
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7.10 	AKTIVITETER MARKNADSFÖRING  

De  resurser som  de  externa personerna kanaliserat  har  re-
sulterat i olika marknadsföringsaktiviteter i företagen. 
Dessa framgår av tabell  7.18.  Antalet externa personer 
visar hur många externa personer som kanaliserat resurser 
till  respektive  aktivitet. Vidare  har  betydelsen aggregerats 
i två grupper. 

Tabell  7.18  Aktiviteter marknadsföring  (MF).  

Antal externa 	Betydelse 
personer  m a  p Mycket Liten  

Aktiviteter 	 respektive  stor/ viss/ 
marknadsföring 	 aktivitet 	stor  

1. Övergripande planering och 
utarbetande av strategier 
för företagets  MF 

2. Bevakning och analys av 
konkurrenter  

3. Marknadsundersökningar  
4. Utarbetande av marknadsplaner 

och marknadsföringsbudgetar  
5. Prissättning, rabatter och 

priskampanjer  
6. Distributions-  och leverans-

frågor  
7. Personlig kundbearbetning 

och försäljning  
8. Reklam i  form  av annonser, 

broschyrer  m m 
9. Deltagande i mässor  
10. Kvalitdtsfrågor  
11. Mellanhand vid förmedling 

av order till företaget  
12. Kundservice, teknisk kund-

assistans, reklamationer  
13. Hjälp till och vid export  
14. Utbildning ayseende  MF 
15. "Bollplank" ayseende diskus-

sion om företagets  MF 
16. Hela  MF-kedjan  

SUMMA 

6 5 1 

4 2 2 
4 1 3 

3 1 2 

2 1 1 

3 1 2 

3 1 2 

10 4 6 
7 4 3 
3 2 1 

5 3 2 

1 1 

3 3 

7 1 6 
4 4 

65 34 31 
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I  34  fall  (52  %) hänförs aktiviteterna till att resursen  
via den  externa personen  haft  mycket stor eller stor bety-
delse. I  31  fall  (48  %) gäller liten betydelse. 

I övrigt visar jämförelsen att fördelningen mellan olika 
aktiviteter är tämligen olika. Vanligast är att företaget 
kanaliserat resurser  via  externa personer för reklam i  form  
av annonser, broschyrer  m m  (aktivitet nummer  8).  Vidare 
framgår av tabellen att företagsledarna känner stort behov av 
och fäster stor vikt vid externa personer för att utarbeta 
strategier för företagets marknadsföring. Det är intressant 
att notera att externa personer som agerat som "bollplank" 
oftast tillmäts liten betydelse. Vidare framgår att  de  exter-
na personerna i flertalet  fall  kanaliserat resurser till  en  
eller några få marknadsföringsaktiviteter. Svaren indikerar 
att företagen söker resurser utanför företaget till  de  akti-
viteter, som  de  inte helt kan klara på egen  hand.  

Vi kan även utnyttja  data  till  en  branschjämförelse.  29  
aktiviteter med medverkan av externa personer kan hänföras 
till företag inom verkstad,  23  till elektronik och  13  till 
träförädling. Jämförelsen visar att träförädlingsföretag 
kanaliserar resurser till få aktiviteter. Huruvida företa-
gen i  den  branschen generellt satsar  mindre  på marknadsfö-
ringsaktiviteter  har  inte undersökts i detta projekt. 
Intervjuerna indikerade vidare att skillnaderna mellan  de  
olika enskilda företagen i studien generellt är stora. 

Företagsledarna tillfrågades om konsekvensen för företaget 
utan tillgång till  de  identifierade externa personerna. Detta 
framgår av tabell  7.19.  

Tabell  7.19  Konsekvens för företaget utan tillgång till 
identifierad  extern  person  marknadsföring. 

Konsekvens 	 Antal svar  

Haft  annan  extern  person 	 14  
Kanske  haft  annan  extern  person 	 4  
Ej genomfört aktivitet 	 3  
Företaget hade inte utvecklats lika 
mycket 	 3  
Fortsatt som förut i företaget 	 2  
Gjort allt själv 	 2  
Företaget hade tillhört  en  annan 
ekonomisk samarbetsorganisation 	 1  
Vissa order hade uteblivit 	 1  
Vet ej 	 2 

SUMMA 	 32  

Intervjusvaren indikerade att beroendet av  den  externa perso-
nen ofta var intimt förknippad med organisationstillhörighe-
ten. Först om  en  annan  extern  person  inte fanns tillgänglig i 
organisationen motiverade detta ett annat  alternativ.  
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7.11 	AKTIVITETER PRODUKTUTVECKLING  

De  externa personernas resurskanalisering  har  resulterat i 
olika produktutvecklingsaktiviteter. Dessa framgår av 
nedanstående tabell  7.20.  

Tabell  7.20 Aktiviteter  produktutveckling  (PU).  

Antal externa 
	Betydelse 

personer  m a  p 
 Mycket Liten 

Aktiviteter 	 respektive  stor/ viss/ 
produktutveckling 	 aktivitet 

 stor ingen  

1. Övergripande  planering  och 
utarbetande  av strategier  
för företagets produkt-
program och produktut-
veckling för att  få  fram 
nya  produkter 

2. Idésökning,  idégenerering  
och idéhantering  

3. Licensköp, patentansök-
ningar och dyl  

4. De  första marknadsbedöm-
ningarna  av en idé 

5. De  första tekniska be-
dömningarna  av en idé 

6. Detaljerade marknadsstudier 
och marknadsundersökningar  

7. Affärsanalys -  kan  företaget 
tjäna pengar  på  produkten  

8. Finansiell analys  (kapital-
behov,  finansieringsmöj-
ligheter,  lån) 

9. Produktutveckling - tekniska 
produktlösningar och beräk-
ningar, tekniska  experiment,  
ritningar för utveckling  av  
själva produkten  

10. Prototyptest inom företaget  
11. Kundtest  av produkter 
12. Marknadstest - provförsäljning  
13. Försökstillverkning  
14. Slutgiltig ekonomisk analys  
15. Start av produktion 
16. Introduktion av  produkten  

på  marknaden  
17. "Bollplank" för  diskussioner 

om  företagets produktut-
utveckling  

18. Hela  PU-kedjan  

SUMMA  
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I  38  fall  (62  %) hänförs aktiviteten till  en  resurs som  
haft  mycket stor eller stor betydelse. I  19  fall  (31  %) 
gäller liten/viss betydelse och i  4  fall  (7  %) ingen bety-
delse. 

När det gäller  de  allmänna slutsatserna gällande produkt-
utveckling överensstämmer  de  huvudsakligen med vad som 
redovisats gällande marknadsföring. Naturligtvis skiljer 
sig  de  redovisade aktiviteterna. När det gäller produkt-
utvecklingsaktiviteter kan  de  i första  hand  hänföras till 
idésökning och "ren" produktutveckling, d  v s  traditio-
nella produktutvecklingsaktiviteter. Marknadsaktiviteter 
som hör hemma i produktutvecklingsprocessen förekommer i  
mindre  antal. Därmed ges  en  indikation på att alla före-
tagsledare inte lika  klart  ser marknads- och produktutveck-
lingsaktiviteter som intimt förknippade med varandra. 
Samtidigt  har  dock många företagsledare pekat på kundernas 
betydelse för produktutvecklingsprocessen. Detta  har  dock 
gällt kunderna  rent  generellt, varvid det ofta varit svårt 
att identifiera någon speciell kund.  

17  aktiviteter med medverkan av externa personer kan hänfö-
ras till verkstad,  27  till träförädling och  17  till elektro-
nik. 

Företagsledarna inom träförädling  har  identifierat betyd-
ligt fler aktiviteter inom produktutveckling jämfört med 
marknadsföring. Det indikerar att externa personer är 
involverade i fler produktutvecklingsaktiviteter jämfört 
med marknadsföringsaktiviteter i denna bransch. 

Konsekvensen för företaget utan tillgång till  de  externa 
personerna framgår av tabell  7.21.  

Tabell  7.21  Konsekvens för företaget utan tillgång till 
identifierad  extern  person  produktutveckling. 

Konsekvens 	 Antal svar 

Ej  haft  produkten 	 6 
Haft  annan  extern  person 	 6  
Fortsatt som förut 	 5  
Tidsfördröjning 	 4  
Företaget hade inte utvecklats lika 
mycket 	 2 
Haft  andra kunder 	 2  
Kanske  haft  annan  extern  person 	 2  
Ej genomfört aktivitet 	 1  
Företaget hade tillhört  en  annan 
ekonomisk samarbetsorganisation 	 1  
Senare  start  av produktion 	 1  
Vet ej 	 1 

SUMMA 	 31 
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Sammantaget  visas  i studien att  52  % av marknadsföringsakti-
viteterna som  haft  medverkan av  de  identifierade externa 
personerna  haft  stor eller mycket stor betydelse. Motsvaran-
de siffra för produktutveckling är  62  % . Av detta kan vi 
sluta oss till att resurskanalisering  via  externa personer 
verkligen  har  resulterat i värdefulla aktiviteter i företa-
gen utifrån  de  intervjuade företagsledarnas bedömning.  

7.12 	FÖRETAGSDATA  

7.12.1 	Företagets ålder 

Åldern på företagen i urvalet framgår nedan. 

Tabell  7.22.  Företagsålder i urvalet. 

Företagsålder Antal företag 	(%) 

-  1969 18 	(58  %)  

1970  -  1979 8 (26  %)  

1980 - 5 (16 %) 

Summa 31 (100 %) 

5 10 15 
	1>  Antal företag 
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Betydelsen av externa personer ayseende marknadsföring och 
produktutveckling fördelad på företagens ålder framgår av 
tabell  7.23.  

Tabell  7.23  Betydelsen av resurser kanaliserade  via  externa 
personer och företagets ålder. 

Antal externa personer fördelat 
på företagets startår 

Betydelse - 1969 1970 - 1979 1980 -  

MARKNADSFÖRING 
Mycket stor  2  1 
Stor  7  4 4 
Liten/viss  6 7 1  

PRODUKTUTVECKLING 
Mycket stor  1 6 2  
Stor  5 2 3  
Liten/viss  6 1 2 
Ingen 3  

Av tabell  7.23  framgår att vad gäller betydelsen av resur-
ser gällande marknadsföring ger företagsledare i nystartade 
företag resurserna stor betydelse. Detta veriferas även av  
den  explorativa studien. 

Gällande produktutveckling visar mönstret att i företag star-
tade före  1970  ges flertalet kanaliserade resurser liten/viss 
eller ingen betydelse av företagsledaren. Ett visst liknande 
mönster gäller även marknadsföring. Vidare ger företagsledare 
i företag startade  1970-1979  större betydelse åt personer som 
kanaliserat resurser för produktutveckling jämfört med mark-
nadsföring. 

Slutsatsen av detta blir  en  indikation på att företagsleda-
re i företag startade före  1970  ger resurser kanaliserade  
via  externa personer  mindre  betydelse jämfört med företags-
ledare i företag startade  under  1980-talet. Det kan bero på 
att företagsledare i nystartade företag, medvetet eller 
omedvetet, känner större behov av resurser för att utveckla 
företaget. 
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7.12.2 	Företagets storlek - antal anställda  

Företagsstorleken mätt i antal anställda framgår nedan. 

Tabell  7.24  Företagsstorleken i urvalet. 

Företagsstorlek antal anställda 	Antal företag (%)  

-4 

5  -  19 

3 

17 

(10  

(52  

%)  

%)  

20 - 49 7 (23  %)  

50 -99 2 (6  %)  

200- 2 (6 %) 

Summa 31 (100 	%) 

5 10 	15  
l>  Antal företag 

Tabell  7.25  Betydelse av resurser kanaliserade  via  externa 
personer och företagets storlek. 

Antal externa personer fördelat på 
företagets storlek 

Betydelse -  4 5  -  19 20  -  49 50  -  99 200  - 

MARKNADSFÖRING 
Mycket stor  2 1  
Stor  1 7 7  
Liten/viss  7 5 1 1  

PRODUKTUTVECKLING 
Mycket stor  4 5  
Stor  1 7 1  1 
Liten/viss  6 3 
Ingen 1 2 
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Företagsledare i företagsgruppen  20  -  49  anställda  har  
identifierat fler externa personer ayseende marknadsföring 
i förhållande till antalet företag i gruppen.  De har  identi-
fierat  42  % av personerna medan gruppen i sig bara utgör  26  
%. I övrigt förekommer bara små skillnader.  Den  ovan nämnda 
företagsgruppen  har  även identifierat förhållandevis många 
externa personer ayseende produktutveckling med mycket stor 
betydelse, fem stycken. Det som även kan noteras är att 
externa personer som kanaliserat resurser för produktutveck-
ling tillskrevs stor betydelse av företagsledare vilkas 
företag hade  20  -  49  anställda. 

Dessa  data  gällande gruppen  20  -  49  anställda kan tyda på 
att företagsgruppen känner större behov att knyta till sig 
externa personer än övriga grupper.  

Rent  generellt förekommer dock få skillnader i betydelse av 
externa personer och företagets storlek. Företagets storlek  
har  således, förutom tidigare nämnda  data,  ingen påvisbar 
betydelse för resurskanalisering  via  externa personer. I 
huvudsak är det därför andra faktorer som avgör externa 
personers betydelse.  

7.12.3 	Företagets expansionsgrad  

Studien har  belyst kopplingen mellan betydelse och expan-
sionsgrad. Företagen  har  klassats i expansiva, stationära 
och regressiva utifrån SCB:s industristatistik för åren  
1984  -  1986.  Som mått för klassning  har  omsättningen valts. 
Företagets omsättning  har  jämförts med omsättningssiff-
rorna för branschen generellt.  De  som vid denna jämförel-
se hamnat i  den  övre  kvartilen har  klassats som expan-
siva. Företag i  den  undre  kvartilen har  klassats som reg-
ressiva. övriga företag  har  följaktligen klassats som 
stationära. 

För totalt fem företag  har  tillgängliga  data  varit så 
osäkra att  en  klassning blivit mycket osäker. Därför  har de  
i denna analys räknats som bortfall.  

Bland  företagen fördelar sig urvalet enligt tabell  7.26  på  de  
olika grupperna. 
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Tabell  7.26  Expansionsgraden hos företagen i urvalet. 

Expansionsgrad 	 Antal företag (%) 

Expansiva  11 	(36  %) 

Stationära  9 (29  %) 

Regressiva  6 (19  %) 

Bortfall  5 (16  %)  

Summa 31 (100 %) 

5 	10  
Antal företag 

Hur  de  olika externa personerna  sedan  fördelar sig på  de  
olika företagsgrupperna  m a  p betydelse framgår av figur  
7.1. 

Figur 7.1  Företagens expansionsgrad och betydelsen av 
resurser kanaliserade  via  externa personer. 

Antal externa personer 

Företagens expansionsgrad 
Betydelse 	Expansiva Stationära Regressiva Bortfall 

Marknadsföring 

Mycket stor 

Stor 

Liten/viss 

Produktutveckling 

x x x 

xxxxxx xxxx xx xxx 

xxxxxxxx xxxx x x 

Mycket stor 

Stor 

Liten/viss  

Ingen  

XXXXXX x xx 

xxx xxxx xx x 

xx xxx xx xx 

xx x 

x  = extern person 
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Av figur  7.1  framgår att gällande marknadsföring finns  en  
tendens till att  de  externa personerna får ökad betydelse i 
förhållande till minskad expansionsgrad. För produktutveck-
ling är förhållandet det omvända. Figurens utseende kan  ha  
många förklaringar. I regressiva företag kan svårigheter att 
nå ut på marknaden leda till att företaget söker kompensera 
denna  brist  på olika sätt. Externa personer är då ett sätt. 
På grund av bristerna i företaget får resurser  via  externa 
personer stor betydelse. Samtidigt  har  företagsledarna i 
denna grupp identifierat färre externa personer jämfört med 
övriga grupper. 

För expansiva företag kan det omvända förhållandet gälla. 
Externa personer blir då i jämförelse med  de  interna fak-
torerna av  mindre  betydelse. Expansiva företag  har  dess-
utom  haft  framgång på marknaden. Detta kan leda till 
att behovet av externa personer inom detta område är  
mindre.  Antalet externa personer motsäger dock detta.  De  
expansiva företagen  har  genomsnittligt identifierat fler 
externa personer jämfört med  de  regressiva. För marknads-
föring gäller således att expansiva företag  har  identifi-
erat fler externa personer,  men  givit  dem mindre  betydel-
se. 

När det gäller produktutveckling  har de  expansiva företa-
gen givit  de  externa personerna störst betydelse. Det kan 
tyda på att  de  söker uppföljare till produkter som blivit 
framgångsrika på marknaden. Genom externa personer kanalise-
rar  de  resurser för detta. Detta område utgör ett mycket 
intressant område för vidare forskning. 
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7.12.4 	Företagens branschtillhörighet 

I tabell  7.27  repeterar vi branschtillhörigheten hos företa-
gen i urvalet. 

Tabell  7.27  Branschtillhörighet företag i urval. 

Antal företag 
Bransch 	 i urval (%)  

13 (42  %) Verkstad  

10 (32  %)  Träförädling  • • 

• 

• 

• • 

• • 

• • 

• • 	• 

••• 	• 

• 0 	••••••••••• 

• • 	•••••0•0•0O 

• • • ••• • 00 ••••••••••••••  

Elektronik 8 (26 %) 
N  

Summa 31 (100 %) 

10 	15 
	› Antal företag  

Sedan  utnyttjar vi branschuppdelningen för att undersöka 
betydelsen av resurser kanaliserade  via  externa personer. 

Tabell  7.28  Betydelse av resurser för marknadsföring kana-
liserade  via  externa personer och bransch-
tillhörighet. 

Betydelse 
Antal externa 
personer (%) 

Mycket stor  3 	(9 	%) . 	.  

Stor 15 (47 	%)  
•••eee 	0•• 

• • 	e 

• • 	•• 	• 	• 	0 

Liten/ 

• O*0 
viss 14 (44 	%)  	••• 	• 

Summa 32 (100 	%) 

5 	10 	15  
IIIIIIIIIII/IIIIII 	› Antal externa 

personer 

5  

= Elektronik = Verkstad = Träförädling 



Ingen  

Betydelse 

39  

Av tabell  7.28  framgår att verkstadsföretagen jämförelsevis 
ofta givit resurskanalisering  via  externa personer liten 
betydelse. För företag inom träförädling gäller omvänt att 
externa personers resurskanalisering ofta givits mycket 
stor eller stor betydelse. För elektronikföretag är  de  
externa personernas betydelse för resurskanalisering till 
marknadsföring relativt jämt fördelad mellan stor och 
liten/viss betydelse. 

Tabell  7.29  Betydelse av resurser för produktutveckling 
kanaliserade  via  externa personer och 
branschtillhörighet. 

Antal externa 
personer (%) 

Mycket stor  9 	(29 %) 

Stor 10 (32 %) 

Liten/ 
viss  9 (29 %) 

3 (10 %) 

Summa 31 (100 %) 

5 	 10 
	› Antal externa personer 

e = Elektronik  
Alla företagsledare i elektronikföretag identifierade 
externa personer. I anslutning till produktutveckling ges  de  
ofta mycket stor eller stor betydelse. Förklaringen till 
detta kan vara det långa ayståndet till marknaden och  den  
snabba teknikutvecklingen. Många av deras kunder ligger i 
mellan-Sverige.  Väl utvecklade nätverk är  en  förutsättning 
för att överleva och utvecklas. När det gäller produktutveck-
ling upprepas mönstret med liten/viss betydelse vad gäller 
verkstadsföretagen. Däremot ger träförädlingsföretagen 
resurskanaliseringen  via de  externa personerna i anslutning 
till produktutveckling  mindre  betydelse jämfört med marknads-
föring. 

- Verkstad 	= Träförädling 
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7.13 	FÖRETAGSLEDARENS NÄTVERK 

Det är av intresse att analysera företagsledarens nätverk.  
Jag har  valt att studera kontakternas spridning i företaget 
och nuvarande kontakter med externa personer.  

7.13.1 	Kontakternas spridning i företaget 

I ungefär hälften av  fallen har de  externa personerna, 
enligt företagsledaren, kontakt med fler personer i företa-
get förutom företagsledaren. Av tabellerna framgår i vilken 
utsträckning som  de  externa personerna  har  kontakt med fler 
personer i företaget förutom företagsledaren. 

Tabell  7.30  Kontakternas spridning i företaget - betydelse. 

Betydelse - antal externa 
Antalet personer i 	 personer 
företaget med vilka 	Antal  
den  externa personen 	externa Mycket Stor Liten/  Ingen 
har  kontakt 	 personer stor 	viss  

MARKNADSFÖRING 
Enbart företagsledaren  12 2 4 6  
Fler än företagsledaren  20 1 11 8  

PPODUKTUTVECKLING 
Enbart företagsledaren  15 4 3 6 2  
Fler än företagsledaren  16 5 7 3 1  

Av tabellen framgår att kontakterna ayseende produktutveck-
ling är något mer koncentrerade till företagsledaren. 

Även i detta  fall  är det intressant att utnyttja möjlighe-
terna till  en  branschjämförelse, tabell  7.31.  
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Tabell  7.31  Kontakternas spridning i företaget. 

Antalet personer i företaget 	Antal externa personer 
med vilka  den  externa per- 
sonen  har  kontakt 	 Verkstad Trä  Elektronik Summa  

MARKNADSFÖRING 
Enbart företagsledaren  8 3 1 12  
Fler än företagsledaren  4 6 10 20  

PRODUKTUTVECKLING 
Enbart företagsledaren  8 5 2 15  
Fler än företagsledaren  2 5 9 16  

Det föreligger  en klar  skillnad mellan  de  olika branscherna 
vad gäller både marknadsföring och produktutveckling. När det 
gäller elektronik är kontakterna totalt sett till  86  % sprid-
da till fler än företagsledaren.  En  orsak till detta kan vara 
att branschen är kunskapsintensiv och förutsätter omfattande 
externa kontakter. Som jämförelse kan verkstadsföretagen näm-
nas. Där är kontakterna till stor  del  koncentrerade till 
företagsledaren.  En  mer övergripande orsak kan vara att före-
tagen i  de  olika branscherna  rent  generellt uppvisar vissa 
skillnader när det gäller kontakter med externa personer.  

7.13.2 	Långsiktighet i kontakten med externa personer 

Totalt hade företagsledarna fortfarande kontakt med  30  av  
32  identifierade externa personer ayseende marknadsföring. 
För externa personer ayseende produktutveckling var motsva-
rande siffra  29  av  31  personer. Detta indikerar att företa-
garnas kontakt med externa personer kan beskrivas som  en  
långsiktig investering. Flertalet kontakter verkade  ha  sitt 
ursprung flera år tillbaka. Av intervjusvaren framgick att 
betydelsen av kontakt kan vara varierande. "Fortfarande 
kontakt med  den  externa personen" kan betyda allt ifrån  
en  vilande till mycket  intensiv  kontakt. Att inte  ha  
kontakt tolkade företagsledarna som att kontakten var 
avbruten. 

Intervjuerna indikerade-  att företagsledarnas kontakter med 
externa personer kunde skilja sig betydligt, såväl i intensi-
tet som hur lång tid kontakten funnits.  Dock  var avbrutna 
kontakter med positiva externa personer mycket ovanliga. 
Företag vill även  ha  möjlighet att väcka slumrande kontakter 
till liv. Detta verifieras av Johannisson och Gustafsson  
(1984).  
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7.14 	FORETAGLEDARENS TID I FORETAGSLEDANDE STALLNING 

Det är vidare intressant att undersöka företagsledarens tid 
i företagsledande ställning i det aktuella företaget. Ett 
motiv för denna förklaringsvariabel var att studien i 
övrigt är personrelaterad. Ärtalen visar  under  vilken 
tidsperiod som företagsledarna i studien började i företags-
ledande ställning i  respektive  företag. 

Tabell  7.32  Företagsledarens tid i företagsledande ställning 
i företagen i urvalet. 

Företagsledarens tid i 	 Antal företagsledare 
företagsledande ställning 	 i urval (%)  

7 (23  %)  -  1969 

1970  -  1979 	10 (32  %)  
0 

0 
0 0 0 0 
o oo 

0 0 0 
000 0  

1980 - 	14 (45 %) 

Summa 	31 (100 %) 

5 	10 	15 
	› Antal företagsledare 



Mycket stor  

7.)07A 000 0  

0 00 00 0 0 00 
0°  0 00 00000 

3 (9 %) 

Stor 15 (47 %) 

14 (44 %) 
Liten/ 
viss  
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Betydelsen av kanaliserade resurser och företagsledarens 
tid i företagsledande ställning framgår av tabell  7.33  
ayseende marknadsföring. 

Tabell  7.33  Betydelse av resurser för marknadsföring kana-
liserade  via  externa personer utifrån företags-
ledarens tid i företagsledande ställning. 

Antal externa 
Betydelse 	 personer (%)  

5 

Summa 	32 (100 %) 

10 	15 
	I> Antal externa 

personer 

= 1980 -  

        

        

     

= - 1969  
00 
(90 = 1970 - 1979 

        

Av tabellen ser vi att nyblivna företagsledare tillmäter 
resurskanalisering  via  externa personer större betydelse 
jämfört med  de  som varit företagsledare  en  längre tid.  De  
som blivit företagsledare före  1970  identifierar överhuvud-
taget få externa personer. 



Mycket stor  
00  Oo 0 
0 0 0  

0 0 
000  Stor ' A 

o0  Liten/ 
viss  

9 (29 %) 

10 (32 %) 

9 (29 %) 

3 (10 %)  Ingen  z  

oo  
= 1970 - 1979 - 1969 = 1980 - 
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Betydelsen av kanaliserade resurser för produktutveckling 
och företagsledarens tid i företagsledande ställning 
framgår av tabell  7.34.  

Tabell  7.34  Betydelse av resurser för produktutveckling 
kanaliserade  via  externa personer utifrån före-
tagsledarens tid i företagsledande ställning. 

Antal externa 
Betydelse 	 personer (%)  

Summa 31 (100 %)  

5 	10 
	 I> Antal externa personer 

I detta  fall  ser vi att företagsledare som kom i företagsle-
dande ställning  1970  -  1979  ger resurskanalisering  via  
externa personer stor betydelse. Vad gäller gruppen nybliv-
na företagsledare är  den  stora betydelsen inte lika marke-
rad vad gäller produktutveckling som marknadsföring. Vad 
vi kan säga är att vissa skillnader föreligger med ayseende 
på betydelsen av resurser kanaliserade  via  externa personer 
och företagsledarens tid i företagsledande ställning i det 
aktuella företaget. Nyblivna företagsledare ger resurskanali-
sering  via  externa personer större betydelse för marknadsfö-
ring jämfört med produktutveckling. För  de  som blev företags-
ledare i  de  aktuella företagen  1970  -  1979  är mönstret det 
omvända. 
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7.15 	AVSLUTANDE KOMMENTARER 

I detta kapitel  har  vi redovisat och analyserat  data  i 
anslutning till studiens syfte att studera betydelsen av 
externa personers kanalisering av resurser för marknadsfö-
ring och produktutveckling till tillverkande företag i  en  
perifer  region.  

Olika aspekter på resurskanaliseringens betydelse  har  
belysts i anslutning till  den  tidigare redovisade modellen 
för resurskanalisering utifrån litteraturstudier. Utifrån  
den  i kapitel  5  redovisade analysmodellen  har  vi berört  den  
externa personen och hans  organisation,  resurser och aktivi-
teter för marknadsföring och produktutveckling  samt  företa-
get och företagsledaren. 

Redovisningen  har  varit omfattande. Det är  nu  dags att söka 
sammanfatta  den  kunskap som studien givit upphov till. I 
kapitel  8  sammanfattas resultaten i ett antal slutsatser. 
Dessutom presenteras  en  modifierad modell för resurskanali-
sering, utgående från såväl litteraturstudien som insamlade  
data.  
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8. 	EXTERNA PERSONERS BETYDELSE FÖR RESURS- 
KANALISERING TILL FÖRETAG  

I uppsatsen  har  tidigare behandlats studerad litteratur, 
använd metod och uppkomna resultat. I detta kapitel samman-
fattas  den  gjorda analysen genom att övergripande slutsat-
ser presenteras. Utifrån dessa utvecklas ett resonemang om 
externa personers betydelse för resurskanalisering till 
företag. Därefter ställs forskningsresultaten mot  den  
modell som var härledd ur litteraturstudien.  En  modifierad 
modell baserad på såväl litteraturstudier som gjorda iaktta-
gelser presenteras. Kapitlet ayslutas med förslag  til  
fortsatt forskning. 

Låt oss börja med att repetera huvudsyftet: 

"Att studera betydelsen av externa personers kana-
lisering av resurser för marknadsföring och pro-
duktutveckling till tillverkande företag i  en  
perifer  region."  

Efter studiens genomförande kan ett antal slutsatser presen-
teras som svar på forskningsfrågan. Slutsatserna vänder sig 
sig till såväl forskare som praktiker.  

	

8.1 	ÖVERGRIPANDE SLUTSATSER  

1. Via  externa personer kanaliserade flertalet företags-
ledare resurser, som i  sin  tur fick betydelse för före-
tagens marknadsföring och produktutveckling.  

2. Enligt företagsledarna utmärktes identifierade externa 
personer främst av att  de  var kunniga inom sitt område 
och hade  god  samarbetsförmåga. Externa personers entre-
prenörsegenskaper var  mindre  framträdande vid  inter-
aktionen  med företagsledaren.  

3. Externa personer, vars resurskanalisering hade betydelse 
för företagen, tillhörde företrädesvis  en  kommersiell  
organisation,  som helt eller delvis skapar sina resurser  
via  marknaden.  De  identifierade externa personerna till-
hörde sällan stödapparaten och  den  offentliga delen av 
organisationsekonomin.  

4. Identifierade externa personer vars geografiska hemvist 
var utanför  den  perifera regionen (länet) hade genom-
snittligt större betydelse än externa personer i regi-
onen. Samtidigt återfanns huvuddelen av  de  externa per-
sonerna i länet.  

5. Huvuddelen av  de  resurser som kanaliserades  via  externa 
personer var immateriella. Resurskanaliseringen hade 
oftast  formen  av kompetensöverföring till företaget 
genom ett medvetet initiativ från företagsledaren. 
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6. Resurskanalisering, som fick betydelse, hade oftast  sin  
grund i att företaget köpte tjänster  via den  externa 
personen.  

7. Via  externa personer kanaliserade företagsledarna oftast 
resurser till enstaka marknadsförings- och produktutveck-
lingsaktiviteter.  

8. Företagsledare i expansiva företag, som därigenom var 
framgångsrika på marknaden, sökte förbättra  sin  produkt-
utveckling  via  externa personer och gav därigenom deras 
resurskanalisering stor betydelse. Externa personer i 
anslutning till marknadsföring gav  de mindre  betydelse. 
Företagsledare i regressiva företag identifierade jäm-
förelsevis få externa personer.  

9. Företagsledare i elektronikföretag gav stor betydelse åt 
resurser för produktutveckling. Företagsledare i trä-
förädlingsföretag gav stor betydelse åt resurser för 
marknadsföring. Företagsledare i verkstadsföretag gav 
nästan samma betydelse åt resurser för marknadsföring 
och produktutveckling. 

10.Företagsledare i äldre företag gav resurser kanaliserade  
via  externa personer  mindre  betydelse än företagsledare 
i nystartade företag.  

8.2 	TEORETISKA BYGGSTENAR 

I aysnitt  8.1  presenterades ett antal strategiska slutsat-
ser för att beskriva och förklara betydelsen av resurskana-
lisering  via  externa personer. Utifrån studiens resultat 
kan vi  nu  gå vidare i sökandet efter teoretiska byggstenar 
gällande fenomenet externa personers resurskanalisering.  

Den  genomförda litteraturstudien hade tre byggstenar: 

- nätverk 

- entreprenöraktivitet 

- marknadsföring och produktutveckling. 

Efter studiens genomförande kan konstateras att olika 
nätverksfaktorer  haft  stor betydelse för att beskriva och 
förklara betydelsen av externa personers resurskanalise-
ring.  Studien  visade tydligt på förekomsten av interaktion 
mellan externa personer och företagsledare på individnivå. 
Många externa personer kunde kopplas ihop med företagsleda-
rens affärsmässiga nätverk. Att utveckla och förbättra sitt 
nätverk är  en central  uppgift för  den  företagsledare, som 
vill utveckla sitt företag med hjälp av externa personer. 
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I inledningen av studien nämndes att resurser även kan 
kanaliseras  via  organisationer. Vi kan  nu  konstatera att 
externa personers organisationstillhörighet är strategisk, 
inte minst för tillgången på resurser. Huvuddelen av  de  
identifierade externa personerna tillhörde kommersiella or-
ganisationer. Samtidigt gjordes konstaterandet att externa 
personer tillhörande samhällets stödapparat hade ringa be-
tydelse för företagens marknadsföring och produktutveck-
ling. 

I kapitel  3  fördes ett resonemang huruvida företagsledare 
och externa personer var entreprenörer.  Studien  visade att 
det inte entydigt går att placera personer i det ena eller 
andra facket. Huvuddelen av  de  externa personernas egenska-
per kan istället placeras i  en  "gråzon" bestående av  en mix  
av olika egenskaper. Främst utmärks  de  externa personerna 
enligt företagsledarna av  sin  kunnighet. I mixen av egenska-
per kan dock även entreprenörsegenskaper återfinnas. Få 
externa personer kunde således karaktäriseras som samhälls-
entreprenörer eller icke-samhällsentreprenörer,  se  figur  
8.1.  Motsvarande resonemang om företagsledare kan föras 
huruvida företagsledare är företagsentreprenörer eller 
inte. 

Figur 8.1 De  flesta externa personer och företagsledare 
torde inneha  en  blandning av olika egenskaper, 
vilka återfinns i figurens "gråzon". 
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Denna studie visade att få företagsledare tillskrev  de  
externa personerna entreprenörsegenskaper. Däremot visade 
datainsamlingen att företagsledarna ändå fäster stor vikt 
vid  de  externa personernas egenskaper .  De har  bl  a  be-
tydelse för samarbetet med företaget och förmågan att 
kanalisera resurser till företaget, bl  a  i  form  av kompe-
tens.  

Studien  visade på  den  stora betydelsen av kanalisering av 
immateriella resurser.  Till  stor  del  kunde  de  externa per-
sonernas kanalisering av resurser beskrivas som kompetens-
överföring till företagets marknadsföring och produktut-
veckling. 

Utifrån detta kan  en  extern  person  med ett brett perspektiv 
beskrivas som:  

"En  resursperson som genom nätverksfaktorer och 
personliga egenskaper  via en  strategisk orga-
nisationstillhörighet överför kompetens till 
ett enskilt företag utan att själv vara an-
ställd där."  

8.3 	EN  MODELL FÖR KANALISERING  AV  RESURSER FÖR 
FÖRETAGETS MARKNADSFÖRING OCH PRODUKTUTVECKLING  
VIA EN  EXTERN  PERSON  

Efter  de  övergripande slutsatserna är det naturligt att 
utifrån  de  empiriska resultaten jämföra med  den  teoretiska 
modellen (figur  4.2),  som formades med hjälp av litteratur-
studien. I huvudsak visade sig modellen vara tillämplig. Det 
förtydligande som behöver göras är att resurser som kanali-
serats kan indelas i immateriella och materiella. Enligt 
studien var huvuddelen av kanaliserade resurser immateriel-
la. Dessutom får entreprenörsegenskaper ersättas av person-
liga egenskaper.  Modellen  får efter denna justering ett 
utseende enligt figur  8.2, se  nästa sida. 
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Figur 8.2  Modell  för kanalisering av resurser för före-
tagets marknadsföring och produktutveckling  
via en  extern  person.  

Resurskanaliseringen blir ett medel för att uppnå företags-
ledarens och  den  externa personens gemensamma mål att 
utveckla det aktuella företaget. Som  en  konsekvens av 
utvecklade företag sker  sedan en  ekonomisk utveckling av 
lokalsamhället.  

8.4 	STUDIENS GENERALISERBARHET  

Såväl i inledningen som i metodkapitlet redovisades olika 
avgränsningar. Företagen i urvalet var bl  a  hemmahörande i 
Norrbotten, hade huvudsakligen mellan  5  -  200  anställda och 
var tillverkande företag i branscherna verkstad, träföräd-
ling och elektronik.  Studien  kom vidare att gälla företa-
gens marknadsföring och produktutveckling. Avgränsningarna 
var nödvändiga, bl  a  av kostnads- och tidsskäl. 
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För att med säkerhet bedöma generaliserbarheten behöver 
jämförande  studier  göras. Detta bör vara möjligt utifrån  de  
kunskaper som redovisats om hur denna studie gått till. 
Förhoppningsvis ska studien uppmuntra till ytterligare  
studier  inom området.  De  flesta, om inte alla,  studier  
innehåller olika avgränsningar. Inom  studier  av  mindre  och 
medelstora företag förekommer ofta geografiska avgräns-
ningar till regioner eller länder. I detta  fall  kan dock 
antas att resultaten utifrån geografisk synpunkt är genera-
liserbara för perifera regioner. 

Låt oss även anknyta till studiens huvudsyfte att belysa 
betydelsen av externa personers kanalisering av resurser 
för marknadsföring och produktutveckling till tillverkande 
företag i  en  perifer  region. De  redovisade resultaten  har  
tillsammans med litteraturgenomgången sökt bidra till kun-
skapsutvecklingen inom forskningsområdet. Samtidigt inne-
håller denna studie, liksom andra, förenklingar av verklig-
heten. För att få  data har jag  intervjuat företagsledaren i  
de  utvalda företagen. Dessutom är externa personers bety-
delse koncentrerad till områdena marknadsföring och pro-
duktutveckling.  Jag har  även tidigare påpekat betydelsen av 
hur intervjufrågor formuleras. Utifrån studien behöver även 
skillnaden mellan att undersöka personer och organisationer 
betonas. Studiens resultat är mest generaliserbara beträf-
fande externa personer och inom områdena marknadsföring och 
produktutveckling. I nästa steg torde därför liknande  stu-
dier  inom andra områden vara av intresse.  

8.5 	FORSLAG  TILL  FORTSATT FORSKNING 

Forskningsprocessen och sökandet efter svar på forsknings-
frågan  har  genererat  en  mängd andra frågor och uppslag till 
fortsatt forskning. Många av dessa utgör tillsammans med 
insamlade  data  i föreliggande studie ett underlag för att 
gå vidare och färdigställa  en  doktorsavhandling på  basis  av 
denna uppsats.  

En  hel  del  frågor  har jag  inte fått tillräckligt uttömmande 
svar på. Därtill behövs fortsatt forskning. För mig ligger 
det närmast till hands att ytterligare studera externa per-
soners betydelse för resurskanalisering utifrån nätverk och 
entreprenörskap. Inom bägge dessa kunskapsområden forskas 
det idag intensivt och denna forskning kan integreras i  den  
processen. Det vore vidare intressant att fördjupa kunska-
pen om  de  externa personernas bindning till företagsledare 
och  interaktionens  funktion i olika nätverk. Vidare är det 
naturligt att söka komparativ kunskap genom  en  datainsam-
ling hos externa personer, inte minst för att undersöka 
frågor rörande entreprenörsegenskapernas betydelse, både 
för resurskanaliseringen och för  den  externa personens age-
rande i övrigt. 
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Externa personers betydelse för kanalisering av resurser 
för olika företag behöver studeras ytterligare. Det gäller 
både  mindre  och medelstora tillverkande företag och tjänste-
företag. Angelägna är  studier  om resurskanaliseringens 
betydelse för olika steg i marknadsförings- och produktut-
vecklingsprocessen och mer noggranna  analyser  av vilka 
resurser som kanaliseras. Genom ytterligare  studier  kan nya 
kunskaper tillföras företag och externa personer, vilket 
ytterligare ökar effektiviteten av deras samspel.  Studier  
bör även omfatta andra regioner än perifera. Ett sådant 
projekt  skulle  med fördel kunna ske i samarbete mellan 
flera högskolor.  

En  annan viktig uppgift vore att komplettera  de  många 
kontaktstudier som görs med kvantifiering av kontakternas 
betydelse för resurskanalisering och dess innehåll, bl  a  
för marknadsföring och produktutveckling. Olika företagsda-
ta,  t ex  expansionsgrad, kan utgöra intressanta underlag 
för att ytterligare belysa externa personers betydelse. 

Vidare är det av intresse att närmare studera betydelsen av 
externa personer och kopplingen till företagsledarnas 
affärsmässiga och sociala nätverk.  Studier  av externa per-
soners kontakter i företagen utöver företagsledaren är av 
intresse. 

Som tidigare nämnts borde även  de  externa personerna bli 
föremål för mer forskning.  En  jämförande studie om hur 
företagsledaren ser på  den  externa personen och tvärtom 
vore av betydelse för att närmare belysa samspelet. Samti-
digt vore det intressant att tränga djupare  in  i betydelsen 
av  de  externa personernas organisationstillhörighet. 

Mer sociologiska och psykologiska  studier,  inriktade på 
externa personers egenskaper och agerande, vore värdefulla 
för att jämföra med  de  många  studier  som gjorts om företags-
entreprenörer. Även  en  analys av externa personers drivkraf-
ter är angelägen. Det är av teoretisk vikt att teorin om 
begreppet samhällsentreprenörer utvecklas vidare genom att 
kopplas till såväl teoretiska som praktiska  studier. 

Jag  vill dock betona vikten av att forskningsresultat om 
externa personer transformeras till operativa verktyg. 
Därmed kan externa personers effektivitet förbättras och  de  
enskilda företagens nytta av  dem  ökas. 

Vid sidan av forskningens betydelse vill  jag  framhålla 
vikten av exemplets makt, d  v s  förebilder i verkligheten. 
Därför är kännedom om framgångsrika externa personer av 
vitalt intresse, liksom vi idag läser om framgångsrika 
företagsledare. 
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1 	ALLMÄNNA UPPGIFTER (IFYLLS  FORE  INTERVJUN)  

1.1  Företagets namn. 	  

1.2  Adress. 	  

1.3 Telefon. 	  

1.4  Företagsledare. 	  

1.5  Verksamhet. 	  

1.6  Utveckling av sysselsättning och omsättning  1979-85: 

Ar 	 Omsättning 	Sysselsatta (Heltid + deltid)  

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

2  NAGRA INLEDANDE FRÅGOR (BENGT FRÅGAR)  

	

2.1  Företaget etablerat år 	  

2.2  Företaget etablerades  
1  

	

av företagsledaren 	 E3  genom nystart  

El  av ftg:sledarens familj 	 El  genom uppköp  

Ell  av annan.  	E] avknoppning/filial  

2.3 a)  Vilka är företagets tre största framgångar  1979-85? 

1) 	  

2) 	  

3) 	  
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2.3  b)  Finns  det något  Ni  lyckats  mindre  bra med  under  denna period?  

1) 	  

2) 	  

3)  

3,  NÅGRA FRÅGOR  OM  EXTERNA PERSONERS BETYDELSE (BENGT FRÅGAR)  

3.1 Du  nämnde tidigare  (2.3h)  om det  Ni  lyckats  mindre  bra med  under  

perioden  1979-1985.  Vilka kontakter  har Du  i det sammanhanget upp-

levt som  hinder  och besvärligheter?  

3.2  Varför det?  

3.3  Hur  har  det 	 påverkat företaget?  

a/  Allmänt: 

b/ MF: 

c/  PU: 
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3.4 A  andra sidan nämnde  Du  om företagets största framgångar  (2.3a).  

Vilka kontakter  har Du  upplevt som nyttiga och som  Du  kunnat dra 

nytta av till fördel för företaget?  

3.5  Varför det?  

3.6  Vilka av dessa personer som  Du har haft  kontakt med vill  Du  

framhålla?  

3.7  Vad  har de  tillfört företaget?  

a/  Allmänt: 

b/  MF: 

1. Nya kunder:  

2. Marknadskunnande:  

3. Finansiella resurser  till  MF: 

4. Nya och effektivare distr.kanaler:  

5. Kompetens  MF: 	  

6. Nya kontakter idéutbyte:  

7. 
II 	 ti 	affärssamarbete  MF:  

övrigt: 



1 1 2  

c/  PU:  

1. Ny teknologi: 

2. Nya produkter: 	  

3. Nya processer: 	  

4. Nya kontakter för idéutbyte:  

affärssamarbete  PU:  

övrigt: 

3.8  Varför  just  dessa personer:  

3.9  Hur uppstod kontakten och hur häller  Ni  kontakt:  

3.10  Hur viktiga är  just  dessa personer:  

3.11 Om  vi väljer  en  av dessa personer, hur uppfattar  Du  personens 

egenskaper,  se  svarskort:  

3.12 Om  vi väljer  en  av  de  kontakter som mer var  hinder,  hur uppfattade  

Du  dessa,  se  svarskort: 

5. 
II 
	

II  



	•  

11111111 

1 1 1 1 1 1 1  j  

1 	1 	1 

Förez2gets namn: 
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SVARSKORT Fråga  3.11  Ange egenskapens styrka genom kryss i  en  av rutorna. 

Samarbetsvillig 

Flexibel  

Aktiv 

Effektiv  

Mottagare  av  info  
från  Dig  

överseende  

Positiv  

Beredd ta kalkylerade 
ekonomiska risker 

Ser pengar som viktig 
personlig drivkraft  

Aktiv  i samhällsfrågor  

Ovillig till samarbete 

Byråkratisk  

Passiv 

Ineffektiv  

Sändare  av  info 

till  Dig  

Krävande  

Negativ  

Inte beredd ta kalkylerade 
ekonomiska risker 

Ser inte pengar som viktig 
personlig drivkraft 

Inte  aktiv  i samhällsfrågor 

Vilken av dessa egenskaper  har Du  satt störst värde på: 

Svarskortet ayser: 



II 

11111111 

1111111'  

Hi 4  il 	I 

Företagets namn:  
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SVARSKORT Fråga  3.12  Ange egenskapens styrka genom kryss i  en  av rutorna  

Samarbetsvillig 

Flexibel  

Aktiv 

Effektiv  

Mottagare  av  info  
från  Dig  

överseende  

Positiv  

Beredd ta kalkylerade 
ekonomiska risker 

Ser pengar som viktig 
personlig drivkraft  

Aktiv  i samhällsfrågor  

Ovillig till samarbete 

Byråkratisk  

Passiv 

Ineffektiv  

Sändare  av  info 
till  Dig  

Krävande  

Negativ  

Inte beredd ta kalkylerade 
ekonomiska risker 

Ser inte pengar som viktig 
personlig drivkraft 

Inte  aktiv  i samhällsfrågor 

Vilken av dessa egenskaper  har Du  upplevt som det största hindret? 

Svarskortet ayser: 



Telefon:  

Uppgiftslämnare: 

Omsättning  1986: 

Datum kontakt:  

Omsättning  1987,  prel: 

INTERVJUMALL DATAINSAMLING  2  -.BENGT  F  

Företagets namn: 

Adress:  

115 	 Bilaga  2  

ALIMANT  

1.  Hur länge  har Du  arbetat i företaget? 

Varav som företagsledare? 

NÅGRA FRÅGOR  OM  FÖRETAGETS MARKNADSFÖRING  
,---_--- 

2. Har  företaget  haft  nytta av någon utanför företaget när det gäller 
marknadsföringen?  

3.  Vid vilka av följande marknadsföringsaktiviteter (svarskort  1) har  
företaget  _haft  medverkan av och nytta av personer som inte är an-
ställda vid Ditt företag? 
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4. Vilken betydelse (inverkan)  har MF-aktiviteterna och åtgärderna  haft  
för företaget, d  v s  hur  har MF-aktiviteterna påverkat företaget? 

Varför?  

5. Vilka är  de  personer utanför företaget som medverkat i  (haft  betydelse 
för) dessa marknadsföringsaktiviteter?  

6. Om  vi går tillbaka till marknadsföringsaktiviteterna. Vad  har  per-
sonerna tillfört företaget i  form  av resurser, d  v s  vilka resurser  
har de  förfogat över och som Ditt företag fått tillgång till?  

7. Vilken betydelse (inverkan)  har  resurserna  haft  för företaget? 

Varför?  

8. Var personernas tjänster något som företaget köpte av  dem  eller hur 

kom det sig att ni fick tillgång till  dem?  
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9.  Vad hade hänt om  Du  inte  haft  kontakt med  de  nämnda personerna?  
Skulle de  aktiviteter som personerna initierade och deras resurser 
och tjänster kunnat komma från annat håll eller hade  de  inte blivit av 
eller hade  Ni  gjort något annat istället(oa—i—så  fall  vad?)?  

10. At-  det nåjra andra personer eller organisationer utanför företaget 
som varit inblandade i  de  aktiviteter vi tidigare talat om?  

11. I anslutning till det vi diskuterat om marknadsföring.  Ar  det några 
personer som  Du  å andra sidan  haft negativ  erfarenhet av och som 
inverkat negativt på företagets marknadsföring? 

NÅGRA FRÅGOR  OM  FÖRETAGETS PRODUKTUTVECKLING  

12. Har  företaget  haft  nytta av någon utanför företaget när det gäller 
produktutvecklingen?  

13. Vid vilka av följande produktutvecklingsaktiviteter (svarskort  2) har  
företaget  haft  medverkan av och nytta av personer som inte är an-
ställda vid Ditt företag? 
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14.  Vilken betydelse (inverkan)  har  PU-aktiviteterna och åtgärderna  haft  
för företaget,  d v s  hur  har  PU-aktiviteterna påverkat företaget? 

Varför?  

15.  Vilka är  de  personer utanför företaget som medverkat i  (haft  betydelse 
för) dessa produktutvecklingsaktiviteter?  

16. Om  vi går tillbaka till produktutvecklingsaktiviteterna. Vad  har  per- 

sonerna tillfört företaget i  form  av resurser, d  v s  vilka resurser  
har de  förfogat över och som Ditt företag fått tillgång till?  

17. Vilken betydelse (inverkan)  har  resurserna  haft  för företaget? 

Varför?  

13.  Var personernas tjänster något som företaget köpte av  dem  eller hur 
kom det sig att ni fick tillgång till  dem?  
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19. Vad hade hänt om  Du  inte  haft  kontakt med  de  nämnda personerna?  
Skulle de  aktiviteter som personerna initierade och deras resurser 
och tjänster kunnat komma frän annat häll eller hade  de  inte blivit av 
eller hade  Ni  gjort något annat istället(oEFT—så  fall  vad?)?  

20. At*  det några andra personer eller organisationer utanför företaget 

som varit inblandade i  de  aktiviteter vi tidigare talat om?  

21. 1  anslutning till det vi diskuterat om produktutveckling. 
 Ar  det några 

personer som  Du  å andra sidan  haft negativ  erfarenhet av och som 

inverkat negativt på företagets produktutveckling? 

NÄTVERK OCH ENTREPRENORSKAP  

22. Ar  det fler än  Du  på företaget som  har  kontakt med  de  personer som  

Du  tidigare nämnt?  

23. Hur  har  Ditt nätverk, d  v s  kontakter med personer med anknytning 
till marknadsföring och produktutveckling förändrats över åren?  

24. När det gäller  Dina  egna arbetsuppgifter.  Har Du sedan 1985  arbetat 
mer eller  mindre  med marknadsföring (kundkontakter, försäljning  m m)  
och produktutveckling (att ta fram nya produkter och förbättra gamla)? 
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25. Vad är  den  viktigaste orsaken till att  just  dessa personer  haft  
betydelse för företagets marknadsföring och produktutveckling. 
Var det för att  via dem  få tillgång till  de  resurser  de  tillfört, 
att  de  är positiva och bra (lätta och trevliga) att  ha  att göra med 
eller något annat?  

26. Har Du  fortfarande kontakt med personerna  (har  företaget fortfarande 
nytta av  dem)? 

27. Hur tror  Du  att  Din  omgivning uppfattar  Dig  som företagsledare?  
V  g försök kryssa för  de  tre egenskaper som  Du  tror är mest ut-
märkande för  Dig  som perMil-  (svarskort utdelas)  

28. Hur vill  Du  då beskriva  de  viktiga externa personer  Du  tidigare iden-
tifierat (i anslutning till marknadsföring och produktutveckling)? 
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AKTIVITETER MARKNADSFÖRING  

1. Övergripande planering och utarbetande av stra-
tegier för företagets marknadsföring.  

2. Bevakning och analys av konkurrenter.  

3. Marknadsundersökningar  

4. Utarbetande av marknadsplaner och marknadsför-
ingsbudgetar  

5. Prissättning, rabatter och priskampanjer  

6. Distributions-  och leveransfrägor  

7. Personlig kundbearbetning och försäljning  

8. Reklam i  form  av annonser, broschyrer  m m 

9. Deltagande i mässor  

10.  Kvalitätsfrägor  

11. Mellanhand vid förmedling av order till före-
taget  

12.  Kundservice, teknisk kundassistans, reklamationer (:)  

13. Hjälp till och vid export (:)  

14. Utbildning ayseende marknadsföring (:)  

15. Bollplan 	för diskussion om företagets 
marknadsföring (:)  

16. Hela marknadsföringskedjan (:) 

Övrigt (:) 

(:)  

(2)  
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AKTIVITETER PRODUKTUTVECKLING  

1. Dvergripande planering och utarbetande av stra- 
tegier för företagets produktprogram och pro- 
duktutveckling för att få fram nya produkter 	(2) 	  

2. Idésökning,  idegenerering  och idéhantering  

3. Licensköp, patentansökningar och dyl 	 (:) 	  

	

(:) 	  

	

(:) 	  

0  produkten  

8. Finansiell analys (kapitalbehov, finansierings- 
möjligheter, lån)  

9. Produktutveckling - tekniska produktlösningar 
och beräkningar, tekniska experiment, ritningar (:) 
för utveckling av själva produkten  

4.1)e  första marknadsbedömningarna av  en  idé  

5. De  första tekniska bedömningarna av  en  idé  

6. Detaljerade marknadsstudier och marknadsunder- 0  sökningar  

7. Affärsanalys - kan företaget tjäna pengar på  

10. Prototyptest inom företaget  

11. Kundtest av produkter  

12. Marknadstest - provförsäljning  

13- Försökstillverkning  

14- Slutgiltig ekonomisk analys  

15. Start  av produktion  

16' Introduktion  av produkten på marknaden 

17 Bollplank  for  diskussioner om företagets 
produktutveckling  

18 
Dvrigt 
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Företag. 	  Svarskort  3  

SVARSKORT 

fråga  27  

Egenskaper som  jag  tror är mest utmärkande för mig som  person  är 

fJ FLEXIBILITET  

0  UTHALLIGHET  

El  SAMARBETSFÖRMAGA 

fl TRO  PA  MIG SJÄLV 

JJ LYHÖRDHET  

El  NYFIKENHET 

jJ AUKTORITET  

[1]  FORMAGA ATT KONCENTRERA MIG  PA  DET VIKTIGASTE 

KUNDORIENTERING 

fl FORMAGA ATT INFORMERA ANDRA 

jJ GRUPPORIENTERING; FORMAGA TILL  TEAM-WORK 

[] SJÄLVSTÄNDIGHET  

El  ENGAGEMANG I OCH INTRESSE  FOR  ANDRA MÄNNISKOR/FÖRETAG OCH 
DERAS UTVECKLING 
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1. 	REDOVISNING OCH ANALYS  AV  EXPLORATIV STUDIE 

I denna bilaga redogörs för  den  explorativa studien, vilken 
låg till grund för genomförandet av själva huvudstudien.  

1.1 	INLEDNING  

Intervjuerna genomfördes med hjälp av  en  intervjumall. 
Intervjumallen hade följande huvudaysnitt:  

1. Allmänna uppgifter om företaget, omsättning, antal syssel-
satta och etableringsår.  

2. Externa personers betydelse.  

3. Svarskort - egenskaper externa personer. 

Intervjumallen återfinns i bilaga  1.  

När det gällde externa personers betydelse för kanalisering 
av resurser behandlades såväl  positiv  som  negativ  betydelse.  

Den  positiva betydelsen handlade bl  a  om vilka externa 
personer, som företagsledaren upplevde som mest betydelse-
fulla och till fördel för företaget, vilka resurser som 
personerna kanaliserat till företaget, vilka aktiviteter 
som resurserna initierat  samt  vilken betydelse  de  externa 
personerna  haft  för företagens marknadsförings- och produkt-
utvecklingsaktiviteter. Betydelsen, som även utgjorde  den  
beroende variabeln, indelades i mycket stor, stor, 
liten/viss och ingen betydelse.  Den  baserades på fråga  3.10:  

Hur viktiga är  just  dessa personer?  

Den  negativa betydelsen behandlar  de  externa personer, som 
enligt företagsledaren  haft negativ  betydelse för företa-
get. 
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1.2 	VARIABLER 

Som nämndes i kapitel  5  utgick dataanalysen från  den  teore-
tiska modellen i figur  4.2.  Själva analysmodellen, figur  
5.1,  återfinns i kapitel  5.  Följande förklaringsvariabler  
har  använts i  den  explorativa studien, tabell  1.  

Tabell  1.  Förklaringsvariabler explorativ studie. 

Förklaringsvariabler  

V1 	Extern  person  
V1.1  Externa  personer med positiv  betydelse för marknads- 

föring  (MF) 
V1.2  Externa  personer med positiv  betydelse för produkt- 

utveckling  (PU)  
V1.3  Externa  personers  positiva egenskaper  
V1.4  Externa  personer med negativ  betydelse för  MF 
V1.5  Externa  personer med negativ  betydelse för  PU  

V2 	Organisationstillhörighet och  geografisk  hemvist 
externa  personer 

V2.1  Organisationstillhörighet externa  personer  
marknadsföring  (MF) 

V2.2  Organisationstillhörighet externa  personer  
produktutveckling  (PU)  

V2.3 Geografisk  hemvist externa  personer MF 
V2.4 Geografisk  hemvist externa  personer  PU  

Företaget  
.1  Företagets ålder  
.2  Företagets storlek - antal anställda  
.4  Företagets branschtillhörighet 

Kanaliserade resurser marknadsföring  

V6 	Kanaliserade resurser produktutveckling  

V7 	Aktiviteter marknadsföring  

V8 	Aktiviteter produktutveckling  
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1.3 	EXTERNA PERSONER MED  POSITIV  BETYDELSE 

I  den  explorativa studien fick företagsledarna först identi-
fiera externa personer, som  haft  allmän,  positiv  betydelse 
för företagen. Därefter frågades vad  de  tillfört företaget 
bl  a  ayseende marknadsföring och produktutveckling.  Till 
slut  fick företagsledarna bedöma  de  externa personernas 
betydelse. Frågeordningen innebär att externa personer från 
början inte avgränsats mot marknadsföring och produktutveck-
ling. Motivet för denna ordning var att få  en  viss översikt-
lig bild av företagens externa personer.  Under den  explora-
tiva studien framkom dock behovet av  en  mer preciserad 
frågeställning i själva huvudstudien. Vissa externa perso-
ner  har  kanaliserat resurser till både marknadsföring och 
produktutveckling.  

1.3.1 	Externa personer med  positiv  betydelse för 
marknadsföring 

Totalt  12  av  de 31 
 
företagsledarna identifierade minst  en  

extern  person,  som kanaliserat resurser för företagets 
marknadsföring.  De  externa personernas betydelse för  mark-
nadsföring framgår av  tabell  2.  

Tabell  2.  Externa personers betydelse för marknadsföring 
(explorativ studie). 

Betydelse 	 Antal externa personer (%) 

stor  6 (35 	%) Mycket 

Stor  10 (59 	%) 

1 (6 	%) Liten  

Summa 17 (100 	%) 

1117111117  ' 	 111. Antal externa personer 

I samtliga  fall,  utom ett, där  den  externa personen  haft  be-
tydelse för marknadsföringen, var betydelsen mycket stor 
eller stor. 
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1.3.2 	Externa personer med  positiv  betydelse för 
produktutveckling 

I detta  fall  identifierade företagsledare vid  11  företag 
totalt  14  externa personer som kanaliserat resurser för 
företagets produktutveckling. Betydelsen av  de  externa 
personerna framgår av tabell  3.  

Externa personers betydelse för produktutveckling 
(explorativ studie). 

Antal externa personer (%) 

Tabell  3.  

Betydelse 

Mycket stor 	 2 (14  %) 

stor 	 10 (72 %) 

Liten  2 (14 %) 

Summa 14 (100 %) 

5 	10  
Antal externa personer 

Även i detta  fall  har  betydelsen varit övervägande stor 
eller mycket stor. Eftersom identifieringen inte från 
början avgränsats till marknadsföring och produktutveckling 
identifierade företagsledarna ytterligare ett antal externa 
personer utöver  de  ovan nämnda.  De  externa personerna med 
anknytning till marknadsföring och produktutveckling utgjor-
de knappt hälften av  de  identifierade externa personerna. 
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1.4 	EGENSKAPER HOS EXTERNA PERSONER MED  POSITIV  
BETYDELSE  

Under  intervjun fick företagsledaren kategorisera  de  externa 
personernas egenskaper  via  ett svarskort  (se  bilaga  1). En  
första översiktlig analys visade ingen  klar  skillnad mellan 
externa personer som kanaliserat resurser till marknadsföring  
respektive  produktutveckling. Nedanstående tabell ger  en  viss 
beskrivning av  de  externa personernas egenskaper. 

Tabell  4.  Fördelning av egenskaper hos positiva externa 
personer som kanaliserat resurser för marknads-
föring och produktutveckling (explorativ studie). 

Egenskap 	 Antal och fördelning 	Bortfall 	Egenskap  
1 2 3 4 5 6 7  

1.Samarbetsvillig  18 9 2 0 0 2 0 0  Ovillig till 
samarbete 

2.Flexibel  13 12 0 2 4 0 0 0  Byråkratisk 

3.Aktiv 8 8 9 3 3 0 0 0 Passiv 

4.Effektiv 7 7 13 3 0 0 0 1 Ineffektiv 

5.Mottagare  av 
info  från  dig  

2 5 5 11 0 2 3 3  Sändare  av  
info  till  dig  

6.överseende  2 2 6 6 3 8 4 0  Krävande 

7.Positiv 15 12 2 1 1 0 0 0 Negativ 

8.Beredd ta kal-  
kylerade ekono- 
miska risker  

4 10 7 3 1 0 4 2  Inte beredd 
ta kalkylera-
de  ekonomiska 
risker 

9.Ser pengar som  
viktig  person-  
lig  drivkraft 

2 5 7 6 0 5 3 3  Ser inte  pen-
gar  som vik-
tig personlig 
drivkraft 

10.Aktiv i sam-  2 7 3 10 0 3 1 5  Inte  aktiv  i 
hällsfrågor 	 samhällsfrå- 

gor 
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Siffrorna  1  -  7  i tabellhuvudet beskriver styrkan i egenska-
pen. I egenskap  1  betyder  en  etta att personen är mycket 
samarbetsvillig.  En  sjua betyder att personen är mycket 
ovillig till samarbete.  Den  siffra inom varje grupp som 
visade högst frekvens är understruken.  

Tabellen  gav dock inget underlag för  en  jämförelse mellan  
den  externa personen och företagsledaren  t ex  vad gäller 
enterprenörsegenskaper då företagsledarnas egenskaper inte 
undersöktes. Detta blev därför  en  viktig uppgift för huvud-
studien.  

1.5 	EXTERNA PERSONER MED  NEGATIV  BETYDELSE 

Antalet identifierade negativa externa personer var få. I 
detta  fall  identifierade  4  företagsledare totalt  4  negati-
va externa personer med anknytning till marknadsföring och 
produktutveckling.  En  av dessa hade anknytning till mark-
nadsföring (Norrlandsfonden) och tre till produktutveckling 
(konsult, annat företag i branschen och utvecklingsfonden). 
Huvuddelen av företagsledarna kunde således inte identi-
fiera någon  negativ  extern  person. 

De  i studien ingående företagsledarna identifierade således 
få negativa externa personer med anknytning till marknadsfö-
ring och produktutveckling. Resultatet indikerar att exter-
na personer, som inverkar negativt på företagens marknadsfö-
ring och produktutveckling, är få. 
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1.6 	ORGANISATIONSTILLHÖRIGHET EXTERNA PERSONER 

Organisationstillhörigheten hos  de  externa personerna är 
intressant ur resurssynpunkt. Organisationerna  har  indelats 
i kommersiella och icke-kommersiella organisationer  (se  
även aysnitt  7.6).  

Organisationstillhörigheten hos  de  externa personerna identi-
fierade i  den  explorativa studien framgår av tabell  5  och  6.  

Tabell  5.  Organisationstillhörighet externa personer och 
betydelsen av kanaliserade resurser marknads-
föring (explorativ studie). 

Betydelse 

Organisations- Antal 
tillhörighet 	 personer 

Mycket 
stor 

Stor Liten/ 
viss 

Kommersiella organisationer 

Annan företagare i 
branschen 	 3 1 1 1 
Bank 	 3 3  
Generalagent för före- 
tagets produkter 	 2 1 1  
Kund 	 2 2  
Annan företagare - 
delägare 	 1 1  
Ekonomisk samarbets- 
organisation 	 1 1  
Konsult 	 1 1  
Leverantör 	 1 1 
Revisor 	 1 1  
Tidigare arbetsgivare 	1 1  

Icke-kommersiella organisationer 

Näringslivssekreterare 	1 1 

SUMMA 	 17 6 10 1 



131  

Tabell  6.  Organisationstillhörighet externa personer och 
betydelsen av kanaliserade resurser produkt-
utveckling (explorativ studie). 

Organisations- Antal 
tillhörighet 	 personer 

Betydelse 

Mycket 	Stor 
stor 

Liten/ 
viss 

Kommersiella organisationer 

Annan företagare i 
branschen  2 2  
Annan företagare - 
delägare  2 2 
Bank 2 2  
Tidigare arbetsgivare  2 2  
Utvecklingsfonden  2 1 1  
Generalagent för före-
tagets produkter  1 1  
IVF/TTC  1 1 
Revisor 1 1  

Icke-kommersiella organisationer  

Kommunal  tjänsteman (kommun)  1 1 

SUMMA 14 2 10 2 

Bland  externa personer med anknytning till marknadsföring är 
annan företagare i branschen,  bank,  kund och generalagent 
för företagets produkter mest representerade. Samtliga perso-
ner utom  en  med nämnda organisationstillhörigheter  har haft  
stor eller mycket stor betydelse. 

När det gäller externa personer med anknytning till produkt-
utveckling är annan företagare i branschen, annan företagare-
delägare,  revisor  och Utvecklingsfonden mest representerade. 
I samtliga  fall  utom ett  har  personerna  haft  mycket stor el-
ler stor betydelse.  

Analysen  av organisationstillhörigheten indikerar att  de  ex-
terna personerna  har en  spridd organisationstillhörighet,  
men  nästan uteslutande kommersiella organisationer är 
representerade.  De  kommersiella organisationerna utgör  94  %. 
Det låga antalet externa personer tillhörande icke-
kommersiella organisationer indikerar att externa personer 
tillhörande olika samhällsorgan spelar  en  liten  roll  för  den  
undersökta resurskanaliseringen. Detta resultat reser givet-
vis frågan om effekten av samhällets stödapparat för  de  för 
företagen strategiska områdena marknadsföring och produktut-
veckling. 
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1.7 	GEOGRAFISKA AVSTÅND TILL EXTERNA PERSONER  

De  externa personerna återfinns, utifrån företagets lokali-
sering, på både korta och långa aystånd från företaget. Vad 
gäller marknadsföring och produktutveckling återfinns  de  
flesta i samma kommun som företaget.  Den  näst vanligaste 
gruppen inom marknadsföring är övriga  landet  och för pro-
duktutveckling länet utanför företagets kommun,  se  tabell  7.  

Tabell  7.  Externa personer med betydelse för marknads-
föring och produktutveckling  samt  deras geo- 
grafiska hemvist 

Geografisk  hemvist  
extern  person 

(explorativ studie). 

Betydelse  antal personer  

Mycket 	Stor 	Liten/ 	Ingen 
stor 	 viss  
MF  PU 	MF  PU 	MF  PU 	MF  PU  

Samma kommun  som  företaget  3  -  7 6  - - 	- 	- 

Länet utanför  kommunen  -  1 2 3 1 2 	- 	- 

Övriga  Sverige 3 1 1 1  - - 	- 	-  

Tabellen  ger  en  viss indikation om att identifierade exter-
na personer långt från företaget ofta tillskrivs något 
större betydelse jämfört med externa personer närmare 
företaget. 
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1.8 	RESURSER MARKNADSFÖRING  

Via de  externa personerna  har  olika resurser kanaliserats 
till företagen. Det var svårt att avgränsa resurserna, 
varför  de  sammanförts i större grupper. Komplexa resurser 
är resurser, som kanaliserats  t ex via en  generalagent.  De  
kanaliserade resurserna framgår av tabell  8.  

Tabell  8.  Kanaliserade resurser marknadsföring  (MF)  
(explorativ studie). 

Kanaliserade 	 Antal externa personer som 
resurser 	 kanaliserat resurserna 

Materiella resurser 

Komplexa resurser för  MF 4 

Kapital  3 

Immateriella resurser 

Kundkontakter 7 

Kunnande 3 

Idéutbyte  3 

Kontakter  övriga  2 

5 	10  

	

IlliIIIIIII 	› 	Antal externa personer  

De  kanaliserade resurserna  har  i samtliga  fall  utom ett 
givits stor eller mycket stor betydelse. I vissa  fall  har 
en  extern  person  kanaliserat mer än  en  resurs. Resultatet 
med ayseende på  de  kanaliserade resurserna visade  en  tydlig 
skillnad mellan resurserna.  De  kan indelas i materiella och 
immateriella. Komplexa resurser för marknadsföring och  
kapital  kan i detta  fall  hänföras till materiella resurser.  
De har  dock inte gått att särskilja från varandra, då  de  
kanaliserats i ett helt "paket"  via  externa personer till-
hörande generalagent och ekonomisk samarbetsorganisation.  
Resten  kan  kategoriseras  som immateriella.  Data  visade att 
immateriella resurser kanaliserats betydligt oftare än 
materiella. 
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1.9 	RESURSER PRODUKTUTVECKLING 

Kanaliserade resurser till produktutveckling framgår av ta-
bell  9.  

Tabell  9.  Kanaliserade  resurser  produktutveckling  (PU)  
(explorativ  studie).  

Kanaliserade 	 Antal externa personer som 
resurser 	 kanaliserat resurserna  

Materiella resurser  

Kapital  3  

Immateriella resurser 

Kunnande 	 8  

Idéer 	 7  

övriga kontakter  2 

5 
	

10 
› Antal externa personer 

I  17  fall  av  20 har  resurserna  haft  stor eller mycket stor 
betydelse. I flera  fall  har den  externa personen kanalise-
rat mer än  en  resurs. Även i detta  fall  intar  s  k immate-
riella resurser (kunnande, idéer och kontakter)  en  domine-
rande  roll.  
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1.10 	AKTIVITETER MARKNADSFÖRING OCH PRODUKTUTVECKLING 

Vid sammanställningen av  data  framkom att ingen fråga direkt 
behandlat aktiviteter, som  de  kanaliserade resurserna gav 
upphov till. 

Av svaren gällande marknadsföring, kunde dock utläsas att  de  
kanaliserade resurserna resulterat i aktiviteter som: 

- mellanhand  vid  förmedling  av  order till företaget 
- personlig  kundbearbetning och försäljning 
"bollplank" för  diskussion om  företagets marknadsföring 

- hela marknadsföringskedjan. 

Gällande produktutveckling  gays  indikation om aktiviteter 
som:  

- idésökning,  idégenerering  och idéhantering 
- produktutveckling - tekniska lösningar och beräkningar, 
tekniska experiment, ritningar för utveckling av själva 
produkten 

- "bollplank" för diskussioner om företagets produktutveck- 
ling 

- hela produktutvecklingskedjan. 

Dataanalysen resulterade i att  en  omfattande fråga om aktivi-
teter gällande marknadsföring och produktutveckling  lades in  
i huvudstudien. 
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1.11 	FÖRETAGSDATA  

1.11.1 	Företagets ålder 

Företagspopulationen hade följande ålder,  se  tabell  10.  

Tabell  10.  Företagsålder i urvalet. 

Företagsålder Antal företag (%) 

18 (58%) - 1969 

8 (26%) 1970 - 1979 

5 (16%)  1980 - 

SUMMA 	31 (100 %) 

5 10 	15 Antal 
företag  

  

Data  indikerar att företagsledare i  de  yngsta företagen ger  
de  externa personerna störst betydelse när det gäller 
marknadsföring. Samtliga fem externa personer tillhörande 
dessa företag  har haft  mycket stor betydelse. Även när det 
gäller produktutveckling ger  de  yngre företagen störst 
betydelse åt externa personer,  se  tabell  11.  

Tabell  11.  Företagets ålder och externa personers betydelse 
(explorativ studie). 

Antal externa personer fördelat 
på företagets startår 

Betydelse 	 -  1969 	1970-1979 	1980  - 

MARKNADSFÖRING 
Mycket stor  1 5  
Stor  6 4  
Liten/viss  1  

PRODUKTUTVECKLING 
Mycket stor  2  
Stor  5 4 1  
Liten/viss  2  
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1.11.2 	Antal anställda i företaget 

Hur  de  olika företagsgrupperna värderat betydelsen när vi 
jämför med storleken av företagen framgår av nästa tabell. 

Tabell  12.  Betydelse och antal anställda i företagen 
(explorativ studie). 

Antal externa personer  per  åldersgrupp 

Betydelse  -4 5-19 20-49 50-99 100-199 	200  

MARKNADSFÖRING 
Mycket stor  4 2  
Stor  1 4 3 2  
Liten/viss  1 
Ingen  

PRODUKTUTVECKLING 
Mycket stor  2  
Stor  5 3 2  
Liten/viss  2 
Ingen  

Resultatet visar att  de  minsta företagen ger externa personer 
ayseende marknadsföring mycket stor betydelse. När det gäller 
produktutveckling  har  dessa företag dock inte identifierat 
någon  extern  person.  I  de  två största företagen  har  företags-
ledarna inte identifierat någon  extern  person  överhuvudtaget. 



Liten  

Betydelse 

Mycket stor 

Liten  

= Elektronik e 
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1.11.3 	Företagens branschtillhörighet 

Vidare ser vi hur betydelsen fördelar sig på företagen i  de  
olika branscherna, tabell  13  och  14.  

Tabell  13.  Betydelse av resurser för marknadsföring kana-
liserade  via  externa personer och branschtill-
hörighet (explorativ studie). 

Betydelse 	 Antal externa personer (%)  

Mycket stor 	 6 (35  %) 

Stor 	 10 (59  %) 

1 (6 %) 

Summa 	17 (100 %)  

5 	10 
	I> Antal externa personer 

U.  
= Elektronik  = Verkstad  = Träförädling 

Tabell  14.  Betydelse av resurser för produktutveckling 
kanaliserade  via  externa personer och bransch-
tillhörighet (explorativ studie). 

Antal externa personer (%)  

2 (14  %) 

Stor 	 10 (72  %)  

2 (14 %) 

Summa 14 (100 %) 

5 10  
	› Antal externa personer 

= Verkstad 	= Träförädling 
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Av tabell  13  gällande marknadsföring ser vi att företagsle-
darna inom elektronik i störst utsträckning identifierat 
externa personer som kanaliserat resurser jämfört med 
företagsledare i övriga branscher. 

Vad gäller produktutveckling  visas  att företagsledare inom 
träförädling identifierat färre externa personer, som kanali-
serat resurser, jämfört med övriga branscher.  

Den  explorativa studien var till mycket stor nytta som 
underlag för genomförandet av huvudstudien. 
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