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Abstract 

Sustainability is a topic that is constantly on the agenda of today. Many countries today are making                 

adjustments to achieve the set climate goals within the UN, the EU and at a national level. Gotland                  

Grönt Centrum is an regional actor on Gotland, which through its project "Increased food processing"               

aim to increase the sustainable development on the island. Gotland Grönt Centrum wants to increase               

the dissemination of knowledge and the degree of innovation within Gotland’s food processing             

industry by establishing a platform where players can meet. The research question for the essay is                

therefore focused on how the communication should be formulated to achieve the set goals in the                

GGC project. Through a qualitative study, this paper aims to answer the research question through               

theories of social network theory, sensemaking, structural holes, and more, in order to draw a               

conclusion. Through the coding of the empirical data, the analysis could show several aspects that               

are vital for GGC to be able to conduct successful communication in order to achieve its goals. The                  

answer was that by working with sensemaking to shape their message according to the target group,                

the commitment to the project can increase. This can lead to institutionalization and mutual              

understanding, which can lead to future collaboration between actors. The degree of innovation can              

also increase if GGC assumes a role as a link and boundary spanner within the network to bridge                  

structural holes and thus bring in new information in the flow. 

 

Sammanfattning 

Hållbarhet är ett ämne som konstant är på dagens agenda. Många länder gör idag omställningar för                

att nå de uppsatta klimatmålen inom FN, EU och på en nationell nivå. Gotland Grönt Centrum är en                  

aktör på Gotland som genom sitt projekt “Ökad livsmedelsförädling” drar sitt strå till stacken för att öka                 

den hållbara utvecklingen på ön. Gotland Grönt Centrum vill öka kunskapsspridningen och            

innovationsgraden inom den gotländska livsmedelsförädlingsindustrin genom att upprätta en         

Facebooksida där aktörer kan mötas. Forskningsfrågan för uppsatsen är därför fokuserad på hur             

kommunikationen bör se ut för att nå de uppsatta målen i GGC:s projekt. Genom en kvalitativ studie                 

ämnar denna uppsats besvara forskningsfrågan genom teorier om social network theory,           

sensemaking, strukturella hål med flera för att sedan mynna ut i en slutsats. Genom en kodning av                 

empirin kunde analysen visa flera aspekter som är vitala för att GGC ska kunna föra en framgångsrik                 

kommunikation för att nå sina mål. Svaret blev att genom att arbeta med sensemaking för att forma                 

sitt budskap efter målgruppen kan engagemanget gentemot projektet öka. Detta kan leda till en              

institutionalisering och gemensam förståelse, vilket kan leda till framtida samarbeten mellan aktörer.            

Innovationsgraden kan dessutom öka ifall GGC antar en roll som länk och gränsöverskridare inom              

nätverket för att överbrygga strukturella hål och således få in ny information i flödet. 

 

Key words: Kommunikation, Social Network Theory, sensemaking, socialt kapital, strukturella hål,           

legitimitet, strong and weak ties, Facebook  

1 



 

Förord 
 

Vi vill först och främst tacka vår handledare Therese Monstad som under hela             

uppsatsens gång har kommit med värdefull feedback och varit generös med sin tid             

för handledning. Vi vill även tacka Susanne Welin-Berger och Lotta Löwhagen           

Lundberg vid Gotland Grönt Centrum som har hjälpt oss med kontakter och            

ersättning för resan till Gotland, samt att vi fått genomföra denna uppsats. Vi tackar              

också Lars Nellmer och Jonas Sjöström som del av projektet “Ökad           

livsmedelsförädling” och deras tillmötesgående. Sist vill vi tacka alla företag och           

respondenter som bidrog med sin tid och sina insikter som gjorde uppsatsen möjlig.  
  

2 



 

Innehållsförteckning 
1. Inledning 5 

1.1 Bakgrund & Syfte 6 
1.2 Forskningsfråga 8 

2. Litteraturöversikt och teori 8 
2.1 Nätverk 9 
2.2 Strukturella hål 10 
2.3 Social network theory 14 

2.3.1 Strong vs. weak ties – nära vs ytliga kontakter 16 
2.3.2 Network communication processes 18 
2.3.3 Socialt kapital 21 
2.3.4 Legitimitet 22 

2.4 Sensemaking 22 
2.5 Teoretisk avgränsning 24 
2.6 Kritik på teorin 24 

3. Definitioner av begrepp 25 
3.1 Omvärldsanalys 25 
3.2 Nätverk 25 

4. Metod 26 
4.1 Semistrukturerade intervjuer 26 

4.1.1 Urval 28 
4.1.2 Metodkritik 28 

4.2 Genomförande av metod 29 
4.2.1 Intervjuer – del 1 29 
4.2.2 Aktivt deltagande – observationer 31 
4.2.3 Intervjuer – del 2 32 
4.2.4 Kritisk reflektion 33 

4.3 Etik 34 
4.3.1 Informerat samtycke 34 
4.3.2 Konfidentialitet 35 
4.3.3 Konsekvenser 35 
4.3.4 Forskarens roll 35 

4.4 Reliabilitet och validitet 36 
4.5 Iteration av teorival 37 
4.6 Avgränsning 37 
4.7 Tematisering 38 

5. Resultat och analys 39 
5.1 Omvärldsanalys 39 

5.1.1 Omvärldsanalys – sammanfattning 44 

3 



 

5.2 Nätverk 46 
5.2.1 Nätverk – sammanfattning 50 

5.3 Plattform 51 
5.3.1 Plattform – sammanfattning 54 

5.4 Facebook 55 
5.4.1 Facebook – sammanfattning 58 

5.5 Innehåll på portalen 60 
5.5.1 Innehåll på portalen – Sammanfattning 66 

6. Sammanfattande diskussion 68 

7. Slutsats 72 
7.1 Framtida forskning 74 
7.2 Teoretiskt bidrag 75 
7.3 Empiriskt bidrag 75 

Referenslista 76 
Tryckta referenser 76 
Elektroniska referenser 79 

Bilagor 81 
 

 

 

 
 
 
 

  

4 



 

1. Inledning 
Hållbarhet är en allt växande fråga på världspolitikens dagliga agenda. Många länder            

arbetar idag febrilt med att göra en hållbar omställning av samhället för att nå de               

gemensamma klimatmål som har satts upp länderna emellan. Parisavtalet från 2015           

är FN:s klimatmål som i huvudsak fokuserar på att jordens medeltemperatur inte får             

öka med mer än 2 grader, post-industriell tid (UNFCCC, u.å.). Ytterligare ett ramverk             

för att nå de globala hållbarhetsmålen är Agenda 2030, även den från FN. Agenda              

2030 består av 17 globala mål, så kallade SDG’s (Sustainable Development Goals),            

som ämnar utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet, bygga inkluderande samhällen,         

samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser          

(Regeringskansliet, 2016a). Sverige är ett av många länder som har antagit           

utmaningen att nå de 17 målen. Utifrån Agenda 2030 har Regeringskansliet           

sammanställt en handlingsplan som bryter ned agendan i olika fokusområden. Ett av            

dessa områden är “en hållbar och hälsosam livsmedelskedja” (Regeringskansliet,         

2016b:52). Handlingsplanen lyfter fram flera olika sätt att nå målen med en hållbar             

livsmedelskedja, bland annat genom koordinering mellan aktörer samt att det behövs           

kompetenshöjande insatser (Regeringskansliet, 2016b). 

 

Gotlands näringsliv kopplat till mat och livsmedel är idag en omfattande verksamhet            

på ön. Den kretsar kring fyra huvudområden: primärproduktion, förädling, handel och           

kund, och den totala årsomsättningen beräknas till 2–2,5 miljarder kronor (Region           

Gotland, 2016). Primärproduktionen består av 1500 företag och sysselsätter runt          

3900 personer, och trots Gotlands relativt lilla storlek står regionen för en stor del av               

Sveriges bestånd inom flera områden (Region Gotland, 2016). Det finns även stora            

förädlingsföretag på Gotland, där de tio största aktörerna omsätter 1,5 miljarder           

kronor årligen. Restaurantbeståndet på Gotland är dessutom väldigt högt, med flera           

prisade restauranger i White guide. Även denna sektor sysselsätter en stor mängd            

människor, primärt under högsäsongen (sommaren). Dagligvaruhandeln har en stor         

betydelse för gotländskt näringsliv. I dagsläget omsätter handeln 21% mer än vad            

som hade varit normalt sett till antalet fastboende på ön (Region Gotland, 2016). 
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Mot denna bakgrund har Region Gotland tagit fram en regional livsmedelsstrategi           

som kallas “Vision Gotland 2025”. Visionen utgörs av fyra punkter som belyser            

punkter som positiva associationer till gotländsk mat; utvecklingen ska gå mot           

ständig ökad hållbarhet; aktörer samarbetar regionalt, nationellt och internationellt för          

stärkt regional konkurrenskraft; och tillväxtvilja som fokuserar på samarbete,         

investeringar och ökad förädling (Region Gotland, 2016). Regionen har utifrån denna           

vision satt upp mål som bland annat består av att öka antalet konkreta samarbeten,              

samt upprätta en plattform för gemensam omvärldsbevakning för att kunna fatta           

beslut i framtida utvecklingar (Region Gotland, 2016). Framgångsfaktorerna anses         

vara, bland annat, att samarbete och samverkan präglar hela systemet och           

nytänkande och entreprenörskap (Region Gotland, 2016). 

 

Livsmedelsförädlingsindustrin på Gotland är en bransch som i sitt fokus på           

närproducerat ibland står inför större utmaningar än andra delar av landet. Till            

skillnad från andra regioner i Sverige har Gotland rent fysiskt en stor barriär i form av                

att vara en ö. Att Gotland är just en ö gör det svårare för producenter att sprida sina                  

produkter utanför ön. På ön är livsmedelsförädlare från kostcirkelns alla hörn           

verksamma, såväl mat och dryck som stora och små aktörer. Det finns ölbryggerier,             

lammgårdar, grönsaksodlare, restauranger och många många fler som dagligen         

arbetar för att kunna förse sina konsumenter med högkvalitativa produkter på           

matborden. Denna verksamhet kan på ytan te sig felfri i det stora hela, men detta är                

inte fallet. Gotlands livsmedelsförädlare känner en avsaknad av uppdaterad och          

relevant information gällande nya sätt att producera sina varor på för att ligga i linje               

med Region Gotlands livsmedelsstrategi (Gotland Grönt Centrum, 2019A). Strategin         

sätter större press på livsmedelsförädlare att hållbart tillverka sina produkter.  

 

1.1 Bakgrund & Syfte 
Gotland Grönt Centrum är ett driftbolag, ägt av Hushållningssällskapet, Region          

Gotland samt LRF, som bedriver företagshotell, restaurang, konferens, skoljordbruk         

och utbildningsverksamhet. Syftet med organisationen är att skapa kunskap och          
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lönsamt företagande för en hållbar framtid samtidigt som man ska utbilda, utveckla,            

sälja tjänster och produkter samt vara en attraktiv mötesplats för de gröna            

näringarna (Grontcentrum.se, 2019). Ett led av detta är projektet Ökad          

livsmedelsförädling som är ett treårigt projekt finansierat av EU:s regionalfond,          

Hållbara Gotland samt Region Gotland. Projektet “Ökad livsmedelsförädling”:s syfte         

är att skapa hållbar tillväxt samt att öka värdet på mat och livsmedel från Gotland.               

Den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) har som uppgift att investera i           

viktiga prioritetsområden, som exempelvis innovation och forskning; stöd för små          

och medelstora företag; samt en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, för att nämna            

några (Europeiska kommissionen, u.å.).  

 

I Gotland Grönt Centrum kommunikationsplan beskrivs det övergripande målet för          

projektet “Ökad livsmedelsförädling” som följande ”att skapa ökad affärsmässighet         

och tillväxtvilja hos mat- och livsmedelsföretag på Gotland genom samverkan,          

hållbar utveckling och ökad förädlingsgrad”  – (Gotland Grönt Centrum, 2019B)  

 

Gotland Grönt Centrum, hädanefter även förkortat GGC, jobbar därför aktivt med att            

komma fram med olika lösningar för att främja en hållbar tillväxt, och samtidigt öka              

det värde som sätts på mat och livsmedel från Gotland. I nuläget bedriver de olika               

verksamheter där bland annat föreläsningar och workshops anordnas – delvis i           

GGC:s lokaler i Lövsta, Roma samt andra delar av ön – för att livsmedelsaktörer på               

Gotland ska kunna mötas i givande samtal. I dessa möten mellan företagare från             

olika branscher finns förhoppningen att ett utbyte av kunskaper och erfarenhet ska            

ske för att tillsammans nå de uppsatta målen. Ett annat incitament för att öka              

kunskapsspridningen och öka innovationsgraden hos livsmedelsförädlare är att        

upprätta en digital plattform där spridning av relevanta nyheter (vilket är olika            

beroende på vilken verksamhet som mottagaren har) kan spridas samt öppna upp            

för diskussioner i forum.  

 

Det är i detta stadie i processen som vår uppsats kommer in kronologiskt. Den              

digitala plattformen är (våren 2019) rykande färsk och ännu inte fullt igång. Det finns              

en Facebooksida där GGC själva postar tweets från bl.a. SLU och AGFO, men             
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denna sida har inte marknadsförts och interaktionen är mycket låg. Med bakgrunden            

till de utmaningar som de gotländska livsmedelsförädlarna står inför, samt var i            

processen GGC befinner sig nu, ämnar uppsatsen ge insikter i vad för information             

som är av relevans för olika aktörer, hur man kan göra flödet relevant, samt vilken               

strategisk möjlighet det finns med att ha ett fungerande nätverk av kommunikation.            

Bakgrunden till projektet “Ökad livsmedelsförädling” ligger även som grund till vår           

egna uppsats, dock med ett eget syfte. Vårt syfte med uppsatsen är att kartlägga              

huruvida Facebook kan fungera som en plattform för kunskapsspridning och          

innovation för gotländska aktörer inom livsmedelsförädlingsindustrin. En mer utförlig         

redogörelse för uppsatsens avgränsning kommer i metodavsnittet. Frågeställningen        

och en kortare introduktion till denna kommer presenteras nedan. 

 

1.2 Forskningsfråga 
Uppsatsens fokus kommer att ligga på hur nätverket som de gotländska           

livsmedelsförädlarna utgör kan effektivera kunskaps- och innovationsutbyte genom        

en digital plattform. Målgruppen, livsmedelsförädlare, som undersöks är väldigt bred          

vilket i sin tur ger en övergripande bild över hur de gotländska aktörerna är kopplade               

till varandra, samt vilka de olika utmaningarna ser ut beroende på vilken del av              

värdekedjan aktören utgör. Uppsatsen kommer att kartlägga några utvalda aktörer          

som ger sin bild över livsmedelsförädlingen på Gotland, för att sedan ämna besvara             

forskningsfrågan som lyder som följande:  

 

Hur kan Gotland Grönt Centrums Facebooksida “Mat- och tekniknytt” bidra till           

att stärka nätverket “den gotländska livsmedelsförädlingsindustrin”, för att på         

så sätt effektivisera kunskaps- och innovationsutbytet? 

 

2. Litteraturöversikt och teori 
I detta avsnitt kommer den teoretiska grunden att framföras. Litteraturöversikten          

ämnar att skapa en djupare förståelse för nätverk och hur den kommunikativa            
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processen inom nätverkande kan främja kunskapsutbyte och innovation mellan olika          

aktörer.  

Med inblick i GGC:s arbete gällande de uppsatta målen med att nå en hållbar tillväxt               

samt öka värdet på gotländska mat- och livsmedelsvaror har förarbetet med           

litteraturen fokuserats på nätverk. Ett nätverk är en uppsättning noder (aktörer) som            

tillsammans kan bilda kluster (grupper bestående av flera aktörer). Dessa noder och            

kluster kan i sin tur kommunicera och interagera med varandra för att dela med sig               

av kunskap och information (Whelan, 2007).  

 

2.1 Nätverk 

Ett nätverk kan studeras utifrån många olika perspektiv. En uppdelning kan göras vid             

vilken karaktär nätverket har, om de är formella eller informella. Denna distinktion            

görs baserat på vilken relation organisationer har till varandra (Moretti, 2017). De            

formella nätverken karaktäriseras genom ett formellt avtal, exempelvis strategiska         

allianser, interorganisatoriska samarbeten eller dylikt. Det formella avtalet lägger         

grund för det gemensamt uppsatta målen, vilket i sin tur kan specificera hur             

kommunikationen och utbytet av tjänster ska gå till (Moretti, 2017). De informella            

nätverken karaktäriseras av sociala relationer som inte är bundna vid ett formellt            

avtal. Sociala normer och koordinationsmekanismer är det som avgör nätverkets          

aktivitet (Moretti, 2017).  

 

Spelplanen för företag och organisationer har idag ändrats jämfört med 80- och            

90-talet, då affärsmodellerna idag är mer komplexa. Många företag och          

organisationer är idag inbäddade i nätverk, och det läggs därför större vikt vid hur              

man hanterar dessa relationer inom nätverket (Ritter & Gemünden, 2003). Ritter och            

Gemünden (2003) menar att interorganisatoriska nätverk ses som långsiktiga         

sammanslagningar som av funktionella skäl. Det kan vara skäl som att           

organisationerna vill öka sina vinster, nå ut till nya marknader eller tillsammans            

komma fram med innovationer (Ritter & Gemünden, 2003). De positiva effekterna av            

relationerna behöver inte grunda sig i relationen i sig, utan istället kommer de             
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positiva effekterna från att vara en del av ett nätverk bestående av flera relationer              

(Anderson m.fl., 1994; Ritter & Gemünder, 2003). Ritter och Gemünden (2003)           

testade sina hypoteser genom att samla in data från ett urval av tyska företag inom               

mekanisk och el-teknik. Inhämtningen av data skedde via ett standardiserat          

frågeformulär där 308 företag deltog i studien, där medelstora företag utgjorde           

majoriteten (41%) av respondenterna. Efter att ha analyserat datan utifrån en           

operationalisering kunde Ritter och Gemünden understryka vad som gav dessa          

företag sin nätverkskompetens (Ritter & Gemünden, 2003). Då forskningen         

fokuserar på företag med hög teknologisk utvecklingsgrad drogs paralleller mellan          

den tekniska kompetensen till nätverkskompetensen. Vad som även framkom         

genom analysen var att innovationsgraden ökar ju bättre ett företag kan knyta nya             

kontakter till sitt nätverk samt upprätthålla dem, men forskarna lyfter fram att detta             

bör följas upp mer (Ritter & Gemünden, 2003). 

 

Nielsen och Thomsen (2011) har applicerat nätverksteori på en studie kring           

corporate social responsibility (CSR). Studien samlade in empiri genom flera olika           

metoder, bland annat genom observation, skrivna primärkällor från den danska          

regeringen, samt webbsidor. Detta material har även kompletterats med samtal med           

deltagare av studien (Nielsen & Thomsen, 2011). Utifrån det insamlade materialet           

kunde de sedan kartlägga hur nätverket är uppbyggt, vilket möjliggjorde en adekvat            

analys för studien. Då deras studie fokuserade på att kommunicera ut CSR och hur              

den danska regeringen kan få med fler på resan till att börja arbeta mer med               

CSR-frågor ansågs nätverksteori och kommunikation vara den teori som var relevant           

(Nielsen & Thomsen, 2011).  

 

2.2 Strukturella hål 

Något vanligt förekommande i studier gällande sociala nätverk är Strukturella hål och            

dess påverkan på organisationer och innovation. Ronald S. Burt beskriver          

Strukturella hål som de icke-överflödiga relationer som bildar gap inom större           

organisationer (Burt, 1995:18). Resultatet av detta gap mellan aktörerna/kontakterna         
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bidrar till nätverket snarare än att vara överlappande (Burt, 1995). Överlappande           

information kan ses som onödig då det inte bidrar med ny kunskap. Dessa gap kan               

skapa differentierade tankesätt inom olika kluster och därmed skapa nya kunskaper           

när olika klusters kunskap kombineras. 

 

Med grund ur 1970-talets sociologiska nätverksforskning bildar Ronald S. Burt sina           

egna hypoteser om Strukturella hål (Burt, 2002:155). Då en individ i en arbetsgrupp             

främst tenderar att ha många och starka kontakter inom sin egna arbetsgrupp och             

samtidigt få och endast ytliga kontakter med individer i andra arbetsgrupper kan det             

inom ett större nätverk bildas små strukturella kluster med starka kopplingar men få             

kontakter mellan de olika klustren (Burt, 2002:155). Mellan dessa kluster finns det            

Burt kallar för Strukturella hål, det vill säga hål i nätverket som naturligt uppstår i den                

dagliga kontakten (Burt, 2002:155). Dessa hål innebär att information som finns i ett             

kluster sällan sprider sig till ett annat kluster och därmed inte sprids vidare. Det finns               

här enligt Burt en stor vinning i att kunna mäkla i dessa strukturella hål. Om en                

individ, intern eller extern beroende på situationen, kan koppla samman information           

och kunskap från olika kluster och då mäkla en bro över det strukturella hålet finns               

det stora vinningar att göra, både på personligt för den som mäklar men även              

kollektivt kan kunskapsutbytet ge ett större mervärde (Burt, 2002:156). 

 

Ahuja (2000) bygger vidare på Burts teorier om strukturella hål i sin artikel             

Collaboration networks, structural holes, and innovation: a longitudinal study.         

Fördelarna med att dela med sig av sina resurser sker genom att företag kombinerar              

deras kunskaper, delar med sig av sin kunskap samt utför gemensamma satsningar            

och projekt för att skaffa sig stordriftsfördelar. Detta grundar sig även i att man har               

ett förtroende mellan de olika parterna (Ahuja, 2000). I horisontella nätverk kan det             

uppstå problem i de interorganisatoriska samarbetena grundat på opportunistiskt         

beteende. Företag kan tillförskansa tekniska innovationer från konkurrenter eller         

tillhandahålla sämre investeringar i gemensamma satsningar (Ahuja, 2000). Gautam         

Ahujas forskning görs på företag inom den kemiska industrin. Analysen baseras på            

datainsamling från 97 företag, och datan bestod bland annat av patent och            

samarbetsdata. Målet med undersökningen var att testa egenformulerade hypoteser         
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kring tre punkter inom nätverket som företagen i studien är en del av, vilka var 1)                

direkta kontakter, 2) indirekta kontakter samt 3) strukturella hål (Ahuja, 2000).           

Studien kommer fram till flera slutsatser kopplade till de olika hypoteserna. Indirekta            

kontakter kan, enligt studien, innefatta två aspekter. Dels kan dessa typer av            

kontakter förse en aktör med mer information, dels kan dessa indirekta kontakter            

även vara konkurrenter (Ahuja, 2000). Ahuja belyser även problematiken med          

strukturella hål inom ett nätverk i sin slutsats. I Ahujas (2000) studie undersöks ett              

nätverk mellan aktörer inom samma bransch, och således väldigt lika i sitt sätt att              

agera. Detta gör att strukturella hål inte har samma positiva effekt på innovation som              

ett mer slutet nätverk har. Däremot menar Ahuja att strukturella hål spelar en annan              

roll i nätverk bestående av mer olika aktörer. Då är inte slutna nätverk det som               

resulterar i ökad innovation, utan det blir istället mer relevant att mäkla mellan             

strukturella hål (Ahuja, 2000). 

 

Eric Quintane och Gianluca Carnabuci (2016) grävde vidare i hur en aktör kan mäkla              

i ett nätverk. De fokuserade på två primära synsätt att distribuera information i sin              

undersökning: tertius gaudens-strategi som betyder att vara en mellanhand för          

informationen mellan de två parterna, och mäklaren är den som allt flödar mellan;             

samt tertius iungens-strategi som hänvisar till att mäklaren upprättar en direktkontakt           

mellan de två aktörerna (Quintane & Carnabuci, 2016). I deras forskning lyfter de             

även fram två olika processer som mäklarna kan göra. Den ena, inbäddad mäklare,             

hänvisar till situationer då mäklarna interagerar med aktörer i deras nätverk som de             

har haft en lång relation till (long-term ties). Den andra processen, oinbäddad            

mäklare, går ifrån de långvariga relationerna och istället fokuserar på nya aktörer.            

Dessa två processer kopplar Quintane och Carnabuci till Burt och Granovetters           

tidigare forskning från 1992 respektive 1973 (Quintane & Carnabuci, 2016). Med           

grund i tidigare forskning gällande strukturella hål och nära och ytliga kontakter (som             

återges som långsiktiga och nya band) utvecklar Quintane och Carnabuci synen på            

mäklarens roll via en analys av mailkonversationer mellan anställda på ett           

mellanstort företag (Quintane & Carnabuci, 2016). Resultaten visar att mäklarnas          

strategier skiljer sig från aktörer som har en position i tätare nätverk på tre specifika               

punkter. Den första säger att mäklare engagerar sig oftare i oinbäddat process            
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(unembedded brokerage) än andra anställda; den andra visar att mäklare i en            

oinbäddad process antar en tertius gaudens-strategi (mellanhand) för att distribuera          

information mellan aktörer; den tredje slutsatsen visar att mäklare som engagerar sig            

i en inbäddad process mellan långsiktiga relationer (nära kontakter från Granovetter,           

1973) antar istället en tertius iungens-strategi, och upprättar en direktkontakt mellan           

aktörerna över det strukturella hål som separerar dem (Quintane & Carnabuci,           

2016).  

 

I sin studie av en italiensk specialavdelning inom en multinationell datortillverkare           

studerar Gargiulo & Benassi hur olika organisationsstrukturer på avdelningar         

påverkar en grupps arbetsförmåga samt dess mottaglighet för innovation (2000).          

Deras studie visar att företag har en tendens till att prioritera säkra framgångar             

genom att använda sig av sammanhängande (cohesive) nätverk, detta för att           

säkerställa samarbetet med nyckelspelare. Dock visar studien även att den          

organisatoriska framgångar kan vara beroende av flexibla lösningar där man bygger           

relationer i och mellan organisationsgränserna, vilket kan vara svårt att avgöra om            

nätverken blir för sammanhängande (Gargiulo & Benassi, 2000) Om nätverken blir           

för sammanhängande och beroende av varandra gör de sig samtidigt mer sårbara            

för omställning och omvärldsförändringar som kan kräva snabba omställningar för          

överlevnad. Detta tyder alltså på att organisationer med nära sammanhängande          

nätverk i längden kan tappa marknadsandelar. 

 

Gargiulo & Benassi (2000) menar att det finns både för- och nackdelar med             

strukturella hål inom en organisation. De strukturella hålen kan bidra med att kluster             

kan och vågar ta in ny information utan att det påverkar andra kluster, denna nya               

information kan hjälpa kluster att hitta nya möjligheter och innovationer som i            

längden kan hjälpa även andra kluster (Hitt, Hoskisson & Nixon, 1993). Dock kan de              

strukturella hålen även försvåra skapandet av normer för en organisation, något som            

kan göra det svårare att säkerställa samarbetsvilligt beteende (Hitt m.fl., 1993) 
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2.3 Social network theory 

Social network theory är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som fokuserar på          

social interaktion och nätverksrelationer inom och mellan organisationer (Nielsen &          

Thomsen, 2011). Teorin används inom studier som fokuserar på relationer mellan           

organisationer i form av strategiska partnerskap eller nätverk, allianser eller          

gemensamma satsningar (Nielsen & Thomsen, 2011). Ett nätverk karaktäriseras av          

olika inslag såsom förankring (embeddedness), socialt kapital (social capital),         

strukturella hål (structural holes) och centralitet (centrality). Förankring fokuserar på          

affärs- och transaktionsdimensionen i interorganisatoriska nätverk. Personer       

använder nätverken när de föredrar att gå via formella entreprenörer, släktingar eller            

vänner istället för den öppna marknaden; socialt kapital uppfattas som den           

eventuella resurs som en aktör har via sina kontakter, och fördelarna som tillkommer             

tack vare dessa kontakter; strukturella hål pekar på förmågan hos en aktör inom             

nätverket att “bygga broar” mellan till synes icke-relaterade aktörer inom nätverket.           

Detta är en styrka då man kan kommunicera och influera annars isolerade aktörer;             

centralitet är kopplat till närheten mellan enheter och aktörer. Ju mer en aktör             

fungerar som en kontakt mellan kärnenheter i nätverket, desto mer central är dennes             

position i nätverket (Nielsen & Thomsen, 2011).  

 

Ett nätverk ses som icke-hierarkiska uppsättningar av likvärdigt beroende parter.          

Samarbete och samordning inom nätverk anses vara den bästa möjligheten för att            

nå de gemensamma intressena och målen (Nielsen & Thomsen, 2011).          

Resursutbytena mellan aktörer är immateriella som sker över en lång tidsperiod           

genom generella mönster av interaktion. Genom att ha återkommande interaktioner          

uppstår institutionalisering, som kan beskrivas genom att gemensamma synpunkter,         

deltagandemönster och interaktionsregler utvecklas (Nielsen & Thomsen, 2011). I         

figur 1 visas exempel på hur man kan kategorisera aktörer i ett nätverk.  
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Figur 1. Exempel på uppdelning av roller i ett nätverk – nätverkskommunikation (källa: Nielsen &               

Thomsen, 2011:8) 

 

Robert E. Whelan (2007) beskriver de sociala relationerna inom social network           

theory som noder och kopplingar, där noder är enskilda aktörer inom ett nätverk och              

kopplingar är relationerna mellan dessa (Whelan, 2007). Kopplingarna mellan de          

olika noderna kan variera från bekantskaper till nära relationer. Social network theory            

baseras på synsättet att relationerna och kopplingarna till andra aktörer inom           

nätverket är mer essentiellt än attribut hos enskilda aktörer, vilket skiljer sig från             

tidigare traditionella samhällsvetenskapliga studier (Whelan, 2007). Nätverkets värde        

är således beroende på strukturen och samklanget i ett nätverk, och kan inte             

reduceras ner till enskilda kopplingar eller aktörer (Whelan, 2007). Strukturen är           

viktig för att kunna utröna användbarheten för aktörerna inom nätverket. Strukturen           

kan delas in i olika koncept som densitet (density), samhörighet (connectedness),           

centralitet (centrality), kärn-/periferistruktur (core/periphery structure), kärnfråga      

(coreness), symmetri (symmetry), närhet (closeness), med flera (Whelan, 2007).         

Mindre och tunnare nätverk kan vara sämre för medlemmarna än nätverk som har             

många lösa kontakter utanför nätverket, där de mer öppna nätverken tenderar till att             

öppna upp för nya idéer och möjligheter (Whelan, 2007). Whelan (2007) fokuserar            

extra på tre av de uppräknade koncepten, nämligen kärn-/periferistruktur,         
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samhörighet och densitet. Nedan i figur 2 visas en karta över hur ett socialt närverk               

kan vara strukturerat mellan olika noder och kluster. 

 

 
Figur 2. En socialt nätverks-karta (Källa: Whelan, 2007:9). 

2.3.1 Strong vs. weak ties – nära vs ytliga kontakter 

En distinktion mellan kontakter i ett nätverk kan göras genom begreppen “strong and             

weak ties” – översatt till “nära och ytliga kontakter”. Att ha olika typer av kontakter till                

både människor och företag är vanligt förekommande, och dessa kontakter spelar           

olika roller i ens nätverk beroende på vad man vill åstadkomma. En person som har               

ägnat mycket av sin forskning åt att studera nära och ytliga kontakter är Mark              

Granovetter. I en artikel från 1973 presenterar Granovetter sin syn på nära och ytliga              

kontakter. Vad som menas med en nära kontakt kan vara en person som man har               

kontinuerlig kontakt med, eller nära vänner och släktingar. Ju oftare personer           

interagerar med varandra, desto starkare blir banden och kontakten blir således           

närmare. Detta brukar även resultera i att personerna liknar varandra allt mer, samt             

har tillgång till liknande information (Granovetter, 1973). En ytlig kontakt är snarare            

en person som man är bekant med men inte har direkt kontakt med (Granovetter,              

1983). De nära kontakterna mellan företag bildar kluster som i sin tur delar med sig               

av information på ett smidigt sätt, då de vet hur de ska upprätta kontakten mellan               

varandra. Däremot resulterar det i att vissa kluster kan bli isolerade från andra             

aktörer, och lite ovetande om vad som finns runtomkring en (Granovetter, 1983).            

Ytliga kontakter kan därför vara av yttersta vikt, då de kan koppla samman olika              
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kluster av människor i en spridd skara företag, och då agera som en viktig bro, eller                

länk, för utbyte av information (Granovetter, 1983). En bro i ett nätverk är den enda               

kopplingen mellan de aktörer som bron spänner sig. Det gör att bron utgör en viktig               

roll för informationsspridning mellan olika kluster som enbart har en väg för            

kommunikation (Granovetter, 1973). En bro består alltid av en ytlig kontakt mellan            

två aktörer, som i sin tur ingår i varsitt kluster av kontakter. Däremot, påpekar              

Granovetter, är inte alla ytliga kontakter automatiskt en bro – det vill säga en viktig               

länk inom nätverket (Granovetter, 1973). Bristen av ytliga kontakter kan därför vara            

direkt skadligt för ett företag. Företag som saknar ytliga kontakter kan gå miste om              

relevant information från deras lokala marknad, och därför placera med i en position             

som inte är lika slagkraftig som deras konkurrenter (Granovetter, 1983). Granovetter           

(1973) menar därför att ytliga kontakter ökar chansen för spridning av information till             

fler personer och över sociala gränser än vad nära kontakter kan göra. I kluster              

bestående av enbart nära kontakter kommer informationen inte lämna klustret, och –            

föga förvånande – inte få någon rejäl spridning (Granovetter, 1973). Kommunikativa           

nätverk utan ytliga kontakter blir således mer fragmenterade och         

osammanhängande. Nya idéer kan komma att spridas långsammare i sådana          

nätverk (Granovetter, 1983). Granovetter (1983) menar också att ytliga kontakter har           

en förmåga för folk att öka sin rörlighet i samhället. Via ytliga kontakter, till skillnad               

från nära, kan man få jobbinformation som man inte tidigare haft tillgång till. De ytliga               

kontakterna har en större tendens till att befinna sig i kluster av information som inte               

överlappar det man redan vet om via sitt eget kluster (Granovetter, 1983). I artikeln              

från 1973 argumenterar Granovetter att mycket av forskningen har bortsett vad det            

lokala agerandet mellan aktörer får för konsekvenser på en större skala – ett mikro-              

och makroperspektiv (Granovetter, 1973). Med avstamp i detta ämnar Granovetter          

kartlägga hur makroperspektivet kan påverkas genom interaktioner mellan aktörer         

på en lägre skala, och på vilket sätt interaktionen kan te sig (Granovetter, 1973).              

Granovetter (1973) presenterar vad han menar är en del av en teori, och att fler               

nivåer av analys kan genomföras. Han menar att styrkan hos kontakterna (ties)            

bortser från andra viktiga faktorer såsom innehållet, hierarkiska strukturer, och          

specialisering hos kontakterna. Det är därför viktigt att addera fler punkter för analys             
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för att se hur de olika kontakterna kan gynna organisationsbildning och utbyte av             

kunskap (Granovetter, 1973).  

 

Granovetter (1983) beskriver i sitt avlutande stycke att många studier gällande ytliga            

kontakter inte alltid kan bevisa empiriskt att argumenten håller. Istället fokuserar de            

nämnda studierna i texten på en mer teoretisk grund för att bevisa att ytliga kontakter               

kan fylla viktiga funktioner. Dock riktar Granovetter kritik mot att det inte kan backas              

upp rent empiriskt (Granovetter, 1983). Andra forskare har som avsikt att testa            

argumenten med ytliga kontakternas funktioner, och där menar Friedkin att man inte            

enbart måste bevisa att kontakterna är ytliga i sin karaktär utan även måste påvisa              

att informationen strömmar via dessa broar och att de i sin tur har en stark påverkan                

(Granovetter, 1983).  

2.3.2 Network communication processes 

Från litteratur som berör CSR-forskning i relation till nätverk kan olika           

kommunikationsprocesser identifieras. I Morsing och Schultzs (2006) artikel        

framkommer primärt tre tydliga strategier utifrån vilka man kan forma kommunikation           

som ska nå ut till specifika målgrupper. Den första strategin, intressentinformation,           

menar att kommunikationen är av envägskaraktär – vilket menas med att en            

organisation endast delar med sig av information och inte tar emot (Morsing &             

Schultz, 2006). Den andra strategin, intressentrespons, är mer en asymmetrisk          

tvåvägskommunikation. Organisationen för lite mer av en dialog med sina          

intressenter, men syftet är snarare att ändra intressenternas beteende snarare än           

sitt eget. Baserat på detta kan denna strategi ses som självbekräftande och aningen             

övertalande, sett från organisationens sida. Den sista strategin,        

intressentinvolverande, är en symmetrisk tvåvägskommunikation som har mest        

fokus på att organisationer för en dialog med sina intressenter (Morsing & Schultz,             

2006). Alla strategier kan spela en roll för att nå ut med ett meddelande, baserat på                

kontexten, men texten belyser vikten av att involvera intressenter för att engagera            

dem i – i det här fallet – CSR-arbete (Morsing & Schultz, 2006). Detta i sin tur                 

relaterar starkt till sensemaking och att skapa en gemensam förståelse genom           

interaktion mellan aktörer (Morsing & Schultz, 2006). 
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Nätverkskommunikation sker genom en tvåstegsprocess. Genom tvåstegsprocessen       

sprids informationen genom opinionsledare vidare till allmänheten. Spridningen av         

information kan definieras som processen då innovation kommuniceras via särskilda          

kanaler över tid till medlemmar inom ett nätverk (Nielsen & Thomsen, 2011). I             

offentliga kampanjer då fokus ligger på att främja innovation genom attitydförändring           

sker spridningen via opinionsledare som agerar “experter”. De kan sedan          

omformulera sin kommunikation genom deras interaktion med allmänheten.        

Tvåstegsprocessen sker således genom både masskommunikation och       

interpersonell kommunikation (Nielsen & Thomsen, 2011). Den bakomliggande idén         

för tvåstegsprocessen är att personer föredrar att lyssna på sin närliggande           

omgivning före mer avlägsna instanser. Processen behandlar både        

masskommunikation och mer personlig kommunikation, men hävdar att den         

interpersonella kommunikationen har en större inverkan ifall syftet är att ändra           

beteenden (Nielsen & Thomsen, 2011). Nätverk skapas genom spridningen av          

information mellan olika medlemmar av nätverket. Rogers och Kincaids modell över           

konvergenskommunikation (convergence communication) konkretiserar att när ett       

utbyte av information sker processeras det av mottagaren, och mottagaren skickar           

tillbaka information till den ursprungliga avsändaren. Genom denna        

tvåvägskommunikation kan de två parterna nå en gemensam förståelse för ett givet            

problem (Nielsen & Thomsen, 2011). Gemensam förståelse är något som uppnås           

genom kontinuerlig kommunikation och interaktion, och information ges mening.         

Detta i sin tur överskuggar kommunikation som fokuserar på att skapa ett givet             

meddelande till en given mottagare med en given effekt. Nätverkseffekten får därför            

nya variabler att gå efter istället för orsak och verkan, vilka kan vara: samhörighet,              

integration, mångfald, öppenhet gällande vilka aktörer som är sammanhängande         

(connected), med vilka aktörerna är sammanhängande med, mångfalden mellan         

dessa samt hur de kommunicerar med deras omgivning (Nielsen & Thomsen, 2011).            

Detta är starkt kopplat till kommunikationsperspektivet sensemaking, som fokuserar         

på att skapa både en enskild och gemensam förståelse. Genom att påverka            

relationen mellan medlemmar i ett nätverk kan man kontrollera effekterna av           

informationsinsatsen mer, och genom en nätverksanalys kan man identifiera hur          
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nätverket är strukturerat. De olika rollerna som nätverket kan delas upp i är:             

medlemmar (members), länkar (linkers), stjärnor (stars), isolatorer (isolators) och         

gränsöverskridare (boundary-spanners). Medlemmar är grupper och kluster i        

nätverket; länkar är medlemmar som kopplar samman de olika klustren i nätverket;            

stjärnor är i centrum av nätverket sett till popularitet och har koppling till många              

andra medlemmar; isolatorer är kopplade till en liten mängd medlemmar; och           

gränsöverskridare försäkrar kopplingen mellan nätverket och den kringliggande        

omgivningen (Nielsen & Thomsen, 2011). Kartläggningen av nätverkets struktur gör          

det enklare att förutse hur information kommer färdas genom nätverket, samt se var             

kommunikationsflödet blir bristfälligt (Nielsen & Thomsen, 2011). Figur 3 lyfter fram           

hur man kan strukturera upp ett ramverk för att analysera olika nätverksroller. 

 

 

Figur 3. Exempel på ramverk för att analysera roller inom CSR-nätverk (Nielsen & Thomsen, 2011:6) 

 

Vad som lätt kan uppstå när problem ska lösas är att kommunikation får för stort               

ansvar. Tron på att kommunikation ska lösa alla problem kan snarare stjälpa än             

hjälpa, och att det ofta kan finnas andra bakomliggande orsaker som inte har med              

hur kommunikationen har sett ut (Windahl, Signitzer & Olsen, 2009). För att förenkla             

processen bör man därför tydligt identifiera vilket mål som ska uppnås. Därefter bör             

delmål sättas upp för att göra det mer konkret vad som ska göras för att nå målet. I                  

detta stadie kan det bli tydligare vilka mål som kan uppnås med kommunikation, och              

vilka som kräver andra handlingar (Windahl m.fl., 2009). 
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2.3.3 Socialt kapital 

Forskning om socialt kapital går långt tillbaka i tiden. Aldrich och Meyer (2010)             

beskriver i sin artikel en kort genomgång av begreppets framväxt. Lyda J. Hanifan             

definierade socialt kapital som en blandning av goodwill, gemenskap, ömsesidig          

sympati samt socialt umgänge redan 1916 (Hanifan, 1916). Pierre Bourdieu ansåg           

socialt kapital som en av fyra typer av kapital tillsammans med ekonomisk, kulturell             

och symboliskt kapital (Aldrich & Meyer, 2010; Bourdieu, 1985). Aldrich och Meyer            

delar själva in socialt kapital i tre olika typer av socialt kapital; bindande,             

överbryggande samt länkande (Aldrich & Meyer, 2010). Bindande socialt kapital är           

den typ av socialt kapital som finns i små, homogena grupper som vänner och familj.               

Här är kontakterna starka och lämpar sig för moraliskt stöd och support. Det             

överbryggande sociala kapitalet kan liknas vid Granovetters (1973 & 1983) ytliga           

kontakter. Dessa kontakter framkommer ofta i sociala institutioner som föreningar          

och idrottsklubbar och kan användas för att få nya karriärmöjligheter. Den sista typen             

av social kapital är det länkande sociala kapitalet mellan individer med och utan             

makt. Dessa kontakter bygger på respekt och förtroende vilket är framstående i            

kommunikation över formella institutioner. (Aldrich & Meyer, 2010) 

 

Forskning visar på att personer som identifierar sig med sin arbetsplats har en större              

tendens till att agera och fatta beslut som går i linje med de mål organisationen har                

satt upp, samt i sin tur även samarbetar och presterar bättre (Broch, Lurati,             

Zamparini & Mariconda, 2018). Broch m. fl. (2018) har med sin forskning som mål att               

ta reda på vilken inverkan socialt kapital kan ha på personer att identifiera sig med               

ens organisation. Socialt kapital kan identifieras genom att sätta upp ett antal            

variabler som sedan kan kartlägga interaktionen mellan olika aktörer. Cristina Broch           

m. fl. (2018) har i sin studie tagit fram nio mått för att identifiera socialt kapital i ett                  

medelstort företag. Variablerna utgick från parametrar som “storlek”, vilket hänvisar          

till antalet kontakter som är direkt kopplade till en person. Detta kan i sin tur ses från                 

två perspektiv: antal personer som nämner en intervjupersonen som en kontakt           

(“in-degree”), samt vilka intervjupersonen nämner som kontakter (“out-degree”)        

(Broch m.fl., 2018).  
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2.3.4 Legitimitet 

Forskaren Mark C. Suchman har i sina studier (1995) kommit fram till att legitimitet är               

något socialt tilldelat av omgivningen där den enskildes åsikt oväsentlig utifrån den            

kollektiva åsikten. Suchman definierar legitimitet som: 

 

Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an            

entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed          

system of norms, values, beliefs, and definitions. (Suchman, 1995) 

 
Vidare beskriver Suchman legitimitet som en blandning av tre olika typer av            

legitimitet som tillsammans definierar varje enskild legitimitet (Suchman, 1995).         

Dessa tre typer av legitimitet är pragmatisk-, moralisk- samt kognitiv legitimitet.           

Pragmatisk legitimitet består av tre subtyper av legitimitet: utbytes, inflytande samt           

dispositionell legitimitet (Suchman, 1995). Den pragmatiska legitimiteten bygger på         

egenintresset, där given legitimitet ges i syfte av egen vinning i längden. Moralisk             

legitimitet kan uppfattas som legitimitet given på grund av tidigare handlingar, social            

procedur och struktur samt karisma (Suchman, 1995). När legitimiteten känns så           

pass naturlig att inga andra alternativ känns rimliga har legitimiteten tagits för given,             

när ett sådant stadie nåtts är det svårt att rubba denna struktur (Suchman, 1995).              

Denna typ av legitimitet kallas för den kognitiva legitimiteten. 

 

2.4 Sensemaking 

Sensemaking är en term som har utvecklats under många år inom kommunikation.            

Sedan termen myntades har målet varit att ta reda på vad olika personer på riktigt               

tänker, känner, vill ha och drömmer om (Weick, 2011:11). En av premisserna för             

sensemaking är att hur en person ser på en sak är starkt kopplat till hur man                

uppfattar den och gör den för sig själv begriplig (sense) (Dervin, 1998).            

Sensemaking innebär att kunna tänka komplext och mångfaldigt samtidigt som man           

som kommunikatör vill undvika förvirring såväl som homogenitet, enkelhet eller          
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fullständighet (Dervin, 1998). Sensemaking kan ses utifrån en metafor där människor           

färdas genom tid och rum, har en historia, stöter på nya situationer och löser dessa               

baserat på ens erfarenheter. Detta ger upphov till några parametrar att ta i beaktning              

när kommunikationen ska utformas för en specifik publik (Dervin, 1998).          

Parametrarna består bland annat av tid, rum, rörelse, avstånd, och dessa blir            

riktlinjer för hur man ska prata med människor, ställa frågor om dem samt forma              

kommunikationssystem för dem (Dervin, 1998). Metaforen finns för att förstå          

personer och deras behov.  

 

I sin artikel “Sensemaking in Crisis and Change: Inspiration and Insights From Weick             

(1988)” (2010) redogör författarna Maitlis och Sonenshein om forskningens         

utveckling av sensemaking. Maitlis och Sonenshein tar sitt ursprung ur Weicks           

artikel “Enacted sensemaking in crisis situations” från (1988) och redogör därefter           

begreppets utveckling från 1988 till 2010. Två centrala teman utmärker sig i den             

forskning Maitlis och Sonenshein (2010) tagit del av, dels de delade känslorna i             

turbulenta situationer samt de delade förståelsen i turbulenta situationer. Den          

gemensamma förståelsen kan delas upp tre olika typer av mening; Förpliktelse,           

identitet samt förväntan (commitment, identity och expectation). Commitment eller         

Förpliktelse på svenska är själva grunden till sensemaking. Genom att retrospektivt           

förklara sina val har varje individ rättfärdigat sina handlingar som denne förpliktat sig,             

detta skapar mening i tvetydiga situationer men kan på samma sätt skapa            

“blindspots” där möjliga situationer inte uppenbarar sig. En annan typ av           

meningsskapande är identiteten. När ens identitet hotas och ställs på sin spets kan             

existentiella kriser uppstå, frågor som “Vem är jag?” och “Vad gör jag nu?” kan              

försvåra den gemensamma meningsskapandet. På samma sätt kan förväntningar         

skapa en gemensam förståelse, utifrån förväntningarna kan individen skapa en          

definition av situationen. (Maitlis & Sonenshein, 2010). Dessa tre centrala teman för            

sensemaking kan förklara eller ge en aning om en individs beteende vid en given              

situation. 
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2.5 Teoretisk avgränsning 

Då teorin lyfter fram flera olika analysmöjligheter har en avgränsning gjorts för att             

analysarbetet för denna uppsats ska bli tydlig och att forskningsfrågan blir svarbar.            

Avgränsningarna som har gjorts landar utifrån dessa kriterier på några essentiella           

punkter i teorin. Strukturella hål och nära och ytliga kontakter lägger den teoretiska             

grunden för analysen av hur nätverket som GGC är aktiva inom ser ut, baserat på               

den empiri som samlats in i metoden. Detta kommer sedan problematiseras med            

avstamp i teorier om socialt kapital, legitimitet samt sensemaking. GGC kommer           

även att problematiseras sett från ett perspektiv av en mäklare, eller länk, i             

nätverket. Anledningen till att detta är ett relevant urval av begrepp och teorier för en               

vidare analys faller på komplexiteten i uppgiften i fråga. GGC är den centrala aktören              

i projektet “Ökad livsmedelsförädling”, och därför är det av vikt att analysera de             

kommunikativa insatserna i relation till deras position i nätverket på Gotland. De            

förstnämnda begreppen (strukturella hål och nära/ytliga kontakter) baseras utifrån         

den mångsidiga teorin social network theory som kan appliceras i flera kontexter,            

och därför är det motiverat att komplettera dessa med kommunikationsteorier om           

sensemaking och socialt kapital för att i analysen kunna se hur den framtida             

kommunikationen ska formas för att nå målen med projektet “Ökad          

livsmedelsförädling”.  

 

2.6 Kritik på teorin  

Social network theory har som teori utsatts för en del kritik och är enligt sina kritiker                

inte en felfri teori. En stor del av kritiken har riktats mot att teorin saknar en inhemsk                 

teoretisk förståelse som bygger upp teorin (Borgatti m.fl., 2009). Social network           

theory anses av sina kritiker istället endast vara baserad och användbar genom            

metodologi. Att en teori endast baserar sig på metodologi medför att den kan anses              

vara deskriptiv. I de fallen där det finns inslag från teori i en nätverksstudie menar               

Salancik (1995), citerad i Borgatti, Brass och Halgins (2014) text, att teorigrunden är             

inlånad från andra forskningsområden (Borgatti m.fl., 2014). Trots att det länge har            
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ansetts finnas en avsaknad av teori inom Social Network Theory har det tillkommit             

teoretiska koncept som fokuserat på olika delar av nätverken. Några teorier som            

används idag har grundats på nätverksteori, som exempelvis socialt kapital och           

diffusionsteori (Borgatti m.fl., 2014). Salanciks kritik anses vara aningen daterad då           

många teorier har byggts med avstamp i nätverksteori (Borgatti m.fl., 2014). Idag är             

nätverksteori en vanligt förekommande teori i forskning gällande samspel mellan          

aktörer och hur sociala interaktioner utspelar sig och uppkommer (Borgatti m.fl.,           

2014). Det är således viktigt att ta med sig att nätverksteori kan appliceras i många               

kontexter, och att det blir av yttersta vikt, för att kunna analysera nätverk, att välja en                

adekvat teorigrund inom det ämne som ska undersökas – exempelvis sensemaking.           

Vi har i denna uppsats mött detta genom att fokusera extra på kommunikativa teorier              

för att analysen ska bli greppbar. 

 

3. Definitioner av begrepp 

3.1 Omvärldsanalys 
Definitionen av omvärldsanalys som har gjorts i denna uppsats baserar sig på all             

form av informationsinhämtning som de intervjuade respondenterna ägnar sig åt i           

vardagen. Det rör sig om allt ifrån enkla sökningar på internet till omfattande             

databaser, allt för att bedriva sin verksamhet på bästa sätt. Då det är en stor del av                 

den empiriska undersökningen och grund för analysen är det därför viktigt att ta med              

sig denna definition av begreppet. Utifrån de svar som respondenterna ger görs            

sedan en tolkning av deras sätt att inhämta information. Då några av respondenterna             

inte uttryckligen nämner att de gör en omvärldsanalys placerar forskarna några av            

deras uttalanden inom denna definition efter en egen analys.  

 

3.2 Nätverk 

Nätverk är ett vanligt förekommande begrepp i uppsatsen. Nätverk definieras i           

uppsatsen som den grupp av personer som en individ har regelbunden kontakt med.             
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Det kan vara företag, organisationer, myndigheter eller enskilda individer som          

företagen i denna uppsats har någon form av kommunikation med eller hämtar            

information från. Alla personer som står utanför denna grupp av aktörer som en             

individ har kontakt med är således inte inräknade i det företagsnätverk som står i              

fokus för uppsatsen. 

 

Ytterligare en dimension av nätverk i uppsatsen är dess omfång. Gränserna för ett             

nätverk kan vara svårdefinierade och sakna exakta gränser vilket gör definitionen av            

ett nätverk ännu svårare. Det nätverk som främst beskrivs i uppsatsen ses från ett              

regionalt perspektiv, närmare bestämt Gotland och dess livsmedelsindustri.        

Anledningen till detta är på grund av projektets omfång och mål. Då projektet ämnar              

öka innovationsgraden, kunskapsutbytet och den hållbara tillväxten för gotländska         

aktörer – genom ett ökat samarbete – ses därför nätverket som relationen mellan de              

deltagande aktörerna inom projektet. Definitionen går därför från en         

organisationsnivå till en regional nivå, vilket är viktigt att ta med sig som läsare av               

denna uppsats. Viktigt att påpeka är att i detta nätverk finns flera kluster med aktörer               

som har en närmare kontakt varandra än andra aktörer i nätverket. En individ kan i               

ett och samma nätverk figurera i flera olika kluster. 

 

4. Metod 

I detta kapitel redovisas den metod som vi använt oss av i uppsatsen. Metoden              

grundar sig på akademisk metodlitteratur och är utvald efter dess lämplighet. De            

kvalitativa valda metoderna ger oss möjlighet att känna av rummet och ställa de             

följdfrågor som behövs för att svara på våra forskningsfrågor. 

 

4.1 Semistrukturerade intervjuer 
Empirin till denna uppsats har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med           

aktörer inom livsmedelsförädlingsindustrin på Gotland. Innan intervjuerna       

genomfördes gjordes en intervjuguide med hjälp av (Kvale & Brinkmann, 2009). En            
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intervjuguide fungerar som en mall till en intervju, där finns frågorna som ska ställas.              

Den intervjuform vi använt oss av är semi-strukturerad intervju som består av de             

frågor som finns i intervjuguiden men samtidigt ger oss möjligheten att på plats ställa              

specifika följdfrågor. Det första steget i processen till att göra en intervjuguide            

tematisering. Tematiseringen klargör vilka teman som ska figurera i intervjun, som i            

sin tur formar vilka frågor som ställs (Kvale & Brinkmann, 2009:120). I processen av              

tematisering bör man som forskare ställa sig frågorna varför, vad, och hur. Att göra              

en intervjuguide underlättar för forskaren att veta hur man ska nå till det mål man har                

satt upp, och i detta fall är det att besvara den uppsatta forskningsfrågan (Kvale &               

Brinkmann, 2009:120–121).  

 

Studiens varför refererar till forskningssyftet i sig. Att etablera vilket forskningssyfte           

uppsatsen har är essentiellt för att kunna strukturera intervjuerna. Då olika syften            

kräver olika intervjutekniker är detta viktigt innan man börjar intervjua          

respondenterna (Kvale & Brinkmann, 2009:121). Denna uppsats grundar sig i en           

induktiv ansats, vilket i sin tur påverkar hur man samlar in sin empiri. Den induktiva               

ansatsen baseras på intervjuer och observationer för att samla in empiri, för att             

sedan kunna forma en empiriskt grundad teori (Kvale & Brinkmann, 2009:122). Detta            

skiljer sig från den deduktiva ansatsen som istället testar hypoteser och           

konsekvenserna av en teori (Kvale & Brinkmann, 2009:122).  

 

Undersökningens vad fokuserar mer på den teoretiska kunskapen om området som           

ska studeras för att kunna etablera en bas av kunskap som sedan den nyfunna              

kunskapen ska integreras med (Kvale & Brinkmann, 2009:122). Kunskapen kan dels           

hämtas in genom litteratur och andra typer av teoretiska studier, men det är även en               

styrka att som forskare ha möjlighet att vistas i den miljön där undersökningen             

kommer äga rum. Om man som forskare vistas med personer som ska undersökas             

bildas en bredare bild av den verkligheten som inte alltid framkommer genom text,             

och den lokala jargongen framträder samtidigt (Kvale & Brinkmann, 2009:123).  

 

Intervjuerna som genomfördes var ett lämpligt metodval då undersökningen kan          

likställas med en fallstudie. I fallstudier är det vanligt att intervjua personer då man              
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vill undersöka en specifik person, situation eller organisation (Kvale & Brinkmann,           

2009:133), eller hur vissa specifika personer och/eller grupper kommunicerar och får           

information (Ekström & Larsson, 2013:55).  

4.1.1 Urval 

Urvalet av intervjupersoner var essentiellt för att intervjuerna skulle kunna ge           

relevant information som möjligt till studien. Urvalsprocessen till denna uppsats          

grundades på ett variationsurval. Ett variationsurval ämnar till att ge en bredd av             

intervjupersoner som i sin tur representerar det fenomen som ska studeras (Ekström            

& Larsson, 2013). Ett brett urval kan baseras på personer från olika avdelningar             

inom ett företag som man studerar. Det är även vanligt att man vill ha variation               

gällande ålder, kön och utbildning (Ekström & Larsson, 2013). Då denna studie            

fokuserar på livsmedelsindustrin på Gotland föll urvalet på olika aktörer inom           

branschen för att få ett brett urval.  

 

Då den första delen av metodinsamlingen skedde under en knapp veckas tid föll             

valet av intervjupersoner på ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval blir         

aktuellt ifall det inte finns tid eller resurser att resa långväga för att hitta respondenter               

(Ekström & Larsson, 2013). Ett bekvämlighetsurval blev således aktuellt för denna           

uppsats då det varken fanns tid eller resurser att resa över hela Gotland för att få till                 

intervjuer med respondenter. För att respondenterna skulle vara relevanta för          

ändamålet i denna uppsats tog vi kontakt med Susanne Welin-Berger vid Gotland            

Grönt Centrum. Hennes kontaktnät och kunskap om ämnet såg till att personerna            

som intervjuades var av relevans och dessutom visade intresse för ämnet. Detta går             

i linje med Ekström & Larssons (2013) råd att inte dra sig för att utnyttja initierade                

kontakter för att få tag på respondenter (Ekström & Larsson, 2013). Bredden på             

företagen var allt från små en- till tvåpersonsföretag till större livsmedelsaktörer.  

4.1.2 Metodkritik 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer med respondenter inom         

livsmedelsindustrin på Gotland. Valet av metod i sig anser vi var ett bra val då               
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respondenterna fick utrymme att reflektera över sin verksamhet samt hur de ansåg            

att det borde fungera när det kommer till informationsinhämtning som inom sitt            

företag. Däremot var processen inte helt felfri. Den första empiriinsamlingen skedde           

tidigt i uppsatsskrivandet samt med kort varsel. Den korta tidsvarseln resulterade i            

att vi hade problem med att få till det antal intervjuer som vi önskat. Den korta                

tidsramen medförde även hur väl vi kunde förbereda intervjuerna. Efterforskning och           

förberedelser gjordes men kunde ha varit mer utförliga. Metodvalet medförde även           

att vi inte hade möjlighet att samla empiri från ett stort antal av gotländska aktörer,               

utan det föll på ett urval. Genom en enkätundersökning hade troligtvis mängden            

respondenter kunnat ökas, och således ge mer empiri. Dock hade frågorna varit mer             

strukturerade, vilket inte var önskvärt i just denna undersökning då subjektiva           

reflektioner var fokus.  

 

Ytterligare en kritik är att andra omgången av intervjuer skedde via digitala medel. Vi              

fick därför inte samma personliga kontakt med respondenterna, vilket kan ha           

påverkat dynamiken och vidare svaren. Vi kunde inte heller se respondenterna,           

denna tappade dimension medför en sämre förståelse för svaren då vi inte kan se              

kroppsspråk samt sinnesstämningen.  

 

4.2 Genomförande av metod 

Inhämtningen av empiri skedde främst i två omgångar. Den första omgången av            

inhämtad empiri gjordes på plats på Gotland. Efterföljande intervjuer skedde över           

telefon, något som kan påverka resultatet och som redogörs gör senare.  

4.2.1 Intervjuer – del 1 

Den initiala kontakten med några av företagen gjordes av Susanne Welin-Berger,           

där hon meddelade att vi skulle höra av oss samt lyfte fram syftet med vår intervju i                 

kontexten av det större projektet “Ökad livsmedelsförädling”. Efter att Susanne hade           

förvarnat respondenterna skickades vår formella förfrågan via mail. I mailet          

inkluderades även ett missivbrev. Missivbrevets funktion var att koncist säga varför           
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vi som uppsatsskrivare hör av oss till respondenten, samt hur vi kommer att hantera              

uppgifterna som denne delar med sig av. Vi var tydliga med att man fick vara               

anonym i uppsatsen, och att vi gärna – med deras samtycke – spelar in intervjun.               

Genom mailkontakt fick vi sedan fyra intervjuer. Några företagare tackade initialt ja,            

men var på grund av andra omständigheter tvungna att ställa in. Intervjuerna            

schemalades under två dagar av vår gotlandsvistelse – fredag 8:e februari och            

tisdag 12:e februari. Anledningen till detta var att helgen var svår att få till för flera                

företagare, samt att måndagen och onsdagen var uppbokade av heldagsevent på           

Gotland Grönt Centrum i Lövsta. Intervjuerna var planerade att pågå i max en timme,              

vilket var den tidsram som lyftes fram i förfrågningarna via mail.  

 

Under fredagen hade vi schemalagt tre intervjuer. Alla respondenter representerade          

några av de större företagen som är en del av denna studie. De två första               

intervjuerna gjordes under förmiddagen, och den sista strax efter lunch. Mellan den            

andra och tredje intervjun satt vi och reflekterade över den intervjumall som låg till              

grund för intervjuerna. Vi lyfte fram punkter som var bra och vilka som kunde göras               

bättre till kommande intervjuer. Efter denna reflektion fattades beslutet att vissa           

frågor kunde vävas samman, samt att det var vissa teman som var relevanta att lyfta               

fram lite extra. Vi gjorde således ingen omskrivning av intervjumaterialet, utan en            

prioritering av frågor stod i fokus. Anledningen till att materialet inte skrevs om var för               

att fortfarande kunna koda intervjuerna i ett senare skede utifrån samma           

förutsättningar. Hade materialet ändrats helt hade detta inte varit möjligt i samma            

utsträckning, då intervjusvaren hade kretsat kring olika ämnen. Alla tre respondenter           

godkände att intervjuerna spelades in för att en korrekt transkribering skulle kunna            

genomföras. 

 

De två sista intervjuerna under vistelsen på Gotland genomfördes på tisdagen och            

onsdagen. Den ena intervjun pågick i närmare en timme, medan den andra var lite              

kortare. Den längre intervjun kunde spelas in med samtycke från respondenten. Den            

kortare intervjun spelades dessvärre inte in på grund av de omkringliggande           

förutsättningarna. Intervjun genomfördes i samband med en kött- och mjölkdag vid           

en monter som respondentens företag hade vid eventet. Denna intervju var inte på             
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förhand planerad via mailkontakt som de tidigare, utan skedde spontant efter           

rekommendation från Susanne Welin-Berger att denna respondent kunde vara av          

relevans. Då det var mycket ljud som störde i samband med att intervjun skulle              

utföras bestämdes det att empirin skulle samlas in genom anteckningar. Då detta var             

fallet kommer dessa citat i empiridelen av uppsatsen markeras med “parafrasering”. 

4.2.2 Aktivt deltagande – observationer 

Utöver de intervjuer som genomfördes samlades även data in via observationer och            

aktivt deltagande under en innovationsdag, anordnad av GGC. De närvarande under           

dagen var olika livsmedelsaktörer verksamma på Gotland. Dagen identifierade         

problem som företagarna själva upplevt i sin verksamhet, för att sedan gemensamt            

hitta lösningar till dessa problem. Dagen var uppdelad i två block. Den första delen              

under förmiddagen och fokuserade på problemformuleringar och lösningar.        

Företagarna delades upp gruppvis med olika livsmedelsbranscher representerade.        

Vi som uppsatsskrivare var delaktiga i varsin grupp och var med under hela             

processen. När de initiala idéerna hade presenterats inom grupperna var uppgiften           

att välja ut det problem som tycktes vara av störst relevans för samtliga medlemmar i               

gruppen. Det gavs därefter tid till att brainstorma fram lösningar till det valda             

problemet. Resultaten skrevs ner på ett A3-papper och presenterades för övriga           

grupper vid slutet av det första blocket. Efter lunchen återupptogs innovationsdagen           

med en caselösning. Grupperna byttes ut och nya uppsättningar av företagare hade            

möjlighet att interagera med varandra. Fokus lades nu istället på att man inom             

gruppen skulle välja en viss typ av produkt som man ville lansera på den gotländska               

livsmedelsmarknaden. Caselösningen följde mallen “Business model canvas”       

utvecklad av Alexander Osterwalder (2004) där förbestämda frågor skulle besvaras          

av gruppen. Efter att alla grupper hade genomfört hela processen och skrivit ner sina              

idéer på ytterligare ett A3-papper presenterades resultatet för de övriga grupperna.  

 

Den andra dagen av observationer var Kött- och mjölkdagen, anordnad av LRF            

(Lantbrukarnas riksförbund) i GGC:s lokaler. Upplägget bestod av föreläsningar av          

politiker samt aktörer som på olika sätt hade en koppling till kött- och mjölkindustrin              

på Gotland. En av föreläsarna var Kristina Yngwe – Centerpartiet, ordförande för            
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miljö- och jordbruksutskottet, och hon belyste politiska frågor kopplade till jordbruket.           

Det var föreläsningar under både för- och eftermiddagen med både paus för fika och              

lunch. Under dessa pauser fanns det möjlighet att mingla med företagare för att             

utbyta kontakter eller bara konversera fritt. Det fanns flera montrar där olika företag             

hade informationsblad och representanter, vilket gjorde det lätt för alla närvarande           

att veta vilka som man kunde ta kontakt med samt få extra information med sig hem.  

4.2.3 Intervjuer – del 2 

Några veckor efter att den första insamlingen av empiri hade gjorts fattades beslutet             

att fler livsmedelsaktörer skulle intervjuas till uppsatsen. Beslutet togs utifrån den           

analys som gjordes i samband med transkriberingarna av de första intervjuerna (mer            

om detta i senare stycke). Då det redan fanns en intervjumall från tidigare, och för att                

intervjusvaren skulle kunna kodas utifrån samma premisser, användes        

intervjumallen igen. Den enda förändringen som gjordes i mallen var tillägget av de             

frågor som behövdes besvaras för en mer utförlig analys i uppsatsen. Frågorna som             

lades till var mer specifikt inriktade på nätverkande och GGC:s plattform på            

Facebook, då det beslutades vara fokuset för analysen. Återigen användes ett urval            

som baserade sig på kontakter via Susanne Welin-Berger. Då de första intervjuerna            

hade samma urval föll det naturligt att bygga vidare på samma kontaktnät. Det var              

viktigt att utgå från samma intervjumall även ur ett analysperspektiv. För att kunna             

tillgodoräkna de första intervjuerna, och för att kodningen av svaren skulle kunna            

jämföras, innehöll de adderade intervjuerna samma frågor, samt de tillagda frågorna.           

De tidigare intervjupersonerna kontaktades även ännu en gång för att kunna           

komplettera med svar på de nya frågorna som tillkommit. Dessa intervjuer var korta             

och koncisa, och pågick under 15–30 minuter vardera.  

 

Den andra omgången av intervjuer skedde inte fysiskt på Gotland utan istället över             

telefon. Sammanlagt genomfördes nio telefonintervjuer över en period på två veckor.           

Fem av dessa nio intervjuer var med samma respondenter som tidigare. Således var             

fyra intervjuer med nya respondenter. Dessa fyra respondenter kom från olika delar            

av livsmedelförädlingsindustrin samt varierande erfarenheter.  
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Nedan visas en tabell över respondenterna och deras anonymiseringskod. Samtidigt          

presenterar vi även anonymiseringskoden för respondenternas företag som kommer         

användas i presentationen av empirin senare i uppsatsen. I tabellen visar vi även hur              

vi har klassat deras storlek relativt sett till gotländska aktörer. Detta kommer senare             

problematiseras vidare i relation till deras nätverk baserat på empirin i analysen. 

 

Respondent Företagskod Storlek på företag 

Respondent 1 Företag 1 Stort 

Respondent 2 Företag 2 Stort 

Respondent 3 Företag 3 Stort 

Respondent 4 Företag 4 Litet 

Respondent 5 Företag 5  Litet 

Respondent 6 Företag 6 Stort 

Respondent 7 Företag 7 Stort 

Respondent 8 Företag 8 Litet 

Respondent 9 Företag 9  Litet 
 

4.2.4 Kritisk reflektion 

Uppsatsen har skrivits tillsammans med GGC i den mån att vi har fått ta del av                

projektet och deltagit på möten där det övergripande syftet med projektet “Ökad            

livsmedelsförädling” har diskuterats. Vi har även fått ersättning för resan till Gotland,            

inkluderat boende i GGC:s lokaler. För att förhålla oss objektiva till uppgiften har             

kontakt med GGC primärt skett i inledningen av uppsatsen. Analysen och slutsatser            

har skrivits av oss två författare oberoende av GGC. Således har GGC inte haft              

någon inverkan i hur empirin har behandlats, utan deras roll har enbart bestått av att               

förse oss med potentiella kontakter, gav en introduktion till projektet samt bidrog med             

resekostnader. Förhållandet till GGC har vi haft i beaktande genom hela uppsatsen,            

då vi dels vill kunna ge GGC relevant information som de kan arbeta vidare med och                

dels genomföra en akademisk uppsats.  
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4.3 Etik 

De etiska riktlinjerna bör genomsyra hela metodprocessen i kvalitativ         

intervjuforskning (Kvale & Brinkmann, 2009). Det var av stor vikt att under hela             

empiriinsamlingen fundera på hur denna studie kan komma att påverka          

intervjupersonerna, samt att vi som forskare handlar etiskt korrekt. Nedan          

presenteras de vanligt förekommande riktlinjerna som brukar behandlas i samband          

med en undersökning, även i denna studie. 

4.3.1 Informerat samtycke 

Det informerade samtycket hänvisar till att intervjupersonerna innan intervjun får ta           

del av vad syftet med undersökningen är, samt hur undersökningen går till. Det             

innefattar även att man som forskare tydligt meddelar att de som intervjuas har rätt              

att när som helst dra sig ur undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009:87).            

Intervjupersonerna ska även få information gällande vilka som kommer ha tillgång till            

materialet, samt hur det kommer behandlas (Kvale & Brinkmann, 2009:87). I           

samband med denna undersökning agerade vi utefter denna riktlinje.         

Intervjupersonerna fick ett missivbrev och en koncis genomgång av vad projektets           

syfte är, samt varför intervjuerna skulle genomföras. I missivbrevet fanns även           

information gällande hur materialet skulle behandlas, och vilka som kommer att ha            

tillgång till det. För att kunna citera exakt vad intervjupersonerna sade var det viktigt              

att kunna ha möjligheten till att spela in intervjun. Intervjupersonerna frågades innan            

intervjun startade ifall de samtyckte till att intervjun spelades in. Om det fanns ett              

samtycke startades inspelningen kort därefter. I några fall sa även          

intervjupersonerna sitt namn och gav ytterligare ett muntligt samtycke på          

inspelningen för att öka validiteten.  

4.3.2 Konfidentialitet 

Konfidentialitet hänvisar till att respondenterna inte kommer kunna identifieras         

genom den data som de lämnar. Om information som är enkelt att identifiera en              
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respondent med är närvarande i materialet måste respondenten godkänna         

publiceringen (Kvale & Brinkmann, 2009:88). Konfidentialitet är ytterligare kopplat till          

etiska dilemman då anonymitet kan bli ett tveeggat svärd. Dels kan det skydda             

identiteterna på intervjupersonerna, och dels kan citaten tolkas fritt utan att forskaren            

blir motsagd (Kvale & Brinkmann, 2009:89). Efter att varje intervju var genomförd            

ställde vi som forskare frågan ifall de (respondenterna) önskade vara anonymiserade           

i uppsatsen. Av de nio individuella respondenterna som deltog under 14 intervjuer            

gick alla med på att vara identifierade, och önskade därför ingen strikt            

anonymisering. De var även tillfrågade att läsa igenom transkriberingen av intervjun. 

4.3.3 Konsekvenser 

Konsekvenser med intervjuerna refererar till hur respondenterna kan påverkas av att           

materialet publiceras och blir offentligt. Kvale och Brinkmann (2009) menar att i            

intervjusituationer kan de som intervjuas förföras av situationen – ifall samtalet flyter            

på bra – och dela med sig av information som de till en början inte ville delge. Det är                   

därför viktigt för forskaren att känna av hur djupt man ska dyka i mer känsliga ämnen                

(Kvale & Brinkmann, 2009:89–90). Den studie som genomfördes tillsammans med          

GGC hade inte ett fokus på några känsliga, personliga ämnen. Fokus låg istället på              

en rent professionell nivå, och hur de samlar och delar med sig av information i               

dagsläget. Det gjorde dock inte att vi bortsåg från denna etiska aspekt, utan             

materialet behandlades med respekt för respondenterna. Med andra ord         

utelämnades eventuella “företagshemligheter” från uppsatsen, då detta inte var av          

relevans, samt för att möta de etiska kraven.  

4.3.4 Forskarens roll 

Forskarens roll i undersökningen är också en etisk riktlinje som är viktig att ha med               

sig i intervjuundersökningar. Dels handlar det om att ha tydliga etiska riktlinjer som             

följs under intervjun, samt att forskaren ämnar uppnå en vetenskaplig kvalitet på            

kunskapen som erhålls (Kvale & Brinkmann, 2009:90–91). Vad som menas med           

vetenskaplig kvalitet på materialet syftar till att de publicerade resultaten ska vara            

korrekta och representativa för forskningsområdet. Inhämtningen av kunskapen ska         
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vara transparent och i största möjliga utsträckning validerade (Kvale & Brinkmann,           

2009:91). En annan parameter gällande forskarens roll är ifall undersökningen görs           

på uppdrag av en organisation eller företag. Det är därför viktigt att hålla sig              

oberoende utan att resultaten påverkas av yttre krafter (Kvale & Brinkmann,           

2009:91). Då GGC är den organisation som driver projektet Ökad          

livsmedelsförädling som denna uppsats är en del av var denna etiska riktlinje viktig             

under utförandet av metod. Då GGC har en egen uppfattning om situationen på             

Gotland gällande kunskapsspridning och idéutbyte fanns den problematiken som         

utgångspunkt. Dock har vi som forskare valt att förhålla oss mer generella för att              

öppna upp för alternativa synsätt, och därigenom inte favorisera en förutbestämd           

åsikt. Således ansåg vi att vi agerade neutralt, samtidigt som vi kunde bidra till              

projektet med våra intervjuer.  

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet syftar på huruvida forskningen kan återskapas av en annan person och få             

samma resultat. Detta kan vara svårt att uppnå, men det finns några identifierade             

risker som forskaren kan ha i extra åtanke (Saunders m.fl., 2012). Dessa risker är              

exempelvis partiskhet från antingen forskaren eller deltagaren, samt fel av forskaren           

eller deltagaren. Felen som kan uppstå kan bero på faktorer som trötthet eller att              

man är dåligt förberedd (Saunders m.fl., 2012). Validitet är även en viktig aspekt att              

ha med under en forskningsstudie. Det finns olika typer av validitet som etableras             

utifrån hur studien är genomförs. Extern validitet syftar till möjligheten att kunna            

generalisera resultaten till andra kontexter. Detta kan i sin tur leda till utvecklandet av              

policydokument eller riktlinjer i andra organisation (skiljt från den organisation som           

forskningen baseras på) (Saunders m.fl., 2012). 

 

4.5 Iteration av teorival 

Inför resan till Gotland genomfördes det en ytlig analys av situationen på Gotland,             

samt kompletterat förarbetet med genomgång av, på förhand, relevanta teorier.          
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Detta baserades delvis på information som uppkom under de möten som           

genomfördes med GGC, samt genomgång av dokument och kommunikationsplanen         

för projektet från GGC. Då uppsatsen antar en induktiv ansats gjordes det inte en              

grundlig analys av teorier, utan valet föll istället på att låta empirin styra analysen.              

Således blev intervjuerna under den första sessionen mer av en generell och bred             

karaktär, vilket medförde att det fanns utrymme till öppna svar och reflektioner hos             

respondenterna. Utifrån transkriberingarna av intervjuerna kunde de mest relevanta         

och intresseväckande citaten placeras in under tematiska rubriker (något som          

kommer belysas mer i kommande stycke). Vad som blev tydligt under           

analysprocessen var att de teman som lyftes under intervjuerna skiljde sig ganska            

mycket från vad som innan intervjuerna hade målats upp som det mest påtagliga             

problemet. Svaren kunde härledas till hur nätverket på Gotland fungerar, samt vilka            

brister som finns. De ursprungliga frågorna i intervjumallen ämnade att se hur            

företagarna gör sin omvärldsanalys samt om innovation var något som var en viktig             

del av deras arbete. Dessa frågor besvarades tydligt, men i analysarbetet kunde en             

röd tråd till hur nätverket fungerar på Gotland tydas. Med denna analys färdigställ             

började en mer utförlig undersökning kring nätverk genomföras. Den teori som blev            

av störst intresse var Social Network Theory (social nätverksteori), vilket är den            

teorigrund som har presenterats tidigare i uppsatsen. 

4.6 Avgränsning 

Vi har i uppsatsen valt att undersöka Facebook då vi anser att GGC redan har en                

etablerad plattform när det kommer till fysiska möten mellan aktörer. De workshops            

och föreläsningar som hålls i GGC:s lokaler eller på annan ort i GGC:s regi är något                

som har funnits under längre tid, medan den digitala kommunikationen är något som             

i dagsläget håller på att etableras. Därför anser vi att den digitala kommunikationen,             

och mer specifikt Facebook, är det relevanta forskningsområdet för denna uppsats. I            

dagsläget finns det inget direkt “facit” för hur GGC bör kommunicera på deras             

Facebooksida då den är nyetablerad, vilket stärker argumenten för varför det blir en             

relevant avgränsning. Samtidigt är Facebook en kanal som även kommer med en            

del begränsningar i analysen av hur GGC bör kommunicera för att öka            
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innovationsgraden och kunskapsspridningen bland gotländska aktörer. GGC:s       

kommunikation kan ske i symbios mellan de digitala och fysiska plattformarna, och            

på grund av den avgränsningen som har gjorts till Facebook blir analysen eventuellt             

en aning smal.  

 

4.7 Tematisering 

Tematiseringen handlar om att placera in empirin i analyserbara kategorier av           

information. Varje kategori får ett namn som refererar till det empirin belyser. Genom             

att göra detta bildas en tydlig struktur som möjliggör att kunna organisera och             

analysera empirin (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). Kategorierna ska grunda sig           

i den forskningsfråga som ska besvaras, då kategorierna kan variera beroende på            

vilken fråga som ställs. En annan forskare kan forma nya kategorier från samma             

empiri, vilket betonar vikten av att ha relevanta kategorier kopplat till ens studie             

(Saunders m.fl., 2012). Namnen på kategorierna kan hämtas på primärt tre olika            

sätt: 1) genom att analysera rådata och se vad som är relevant; 2) de nämns av de                 

personer (respondenterna) som deltar i studien; eller 3) de är baserade på tillgänglig             

teori och litteratur (Saunders m.fl., 2012).  

 

Tematiseringen i denna studie baseras på en analys av rådata, som sedan har             

placerats in i de kategorier som lägger grunden för analysen. Nedan kommer vi att              

presentera de olika kategorierna under egna rubriker bestående av dess tilldelade           

namn. Efter att empirin har lagts fram följer en kortare analys av materialet innan              

nästa kategori presenteras. 

  

5. Resultat och analys 

Detta avsnitt kommer att lyfta fram vad den viktigaste empirin som samlats in från de               

intervjuer som genomförts med respondenterna. All empiri redovisas inte utan vi           

författare har gjort ett urval med vad vi anser vara det viktigaste ur intervjuerna. 
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5.1 Omvärldsanalys 

Ett av de större teman som låg till grund för empiriska insamlingen var att kartlägga               

hur aktörer hämtar in sin information idag, samt hur de upplever den situationen. Vad              

som framkom i de olika intervjuerna var att uppfattningen var rätt spridd beroende på              

vilken storlek företaget har, samt vilket organisatoriskt stadie man befinner sig i.            

Vissa respondenter upplever att man har tillgång till mycket information, men att det             

istället blir en fråga om vad som är relevant. Det kan både vara tids- och               

resurskrävande att söka igenom all tillgänglig information. Detta lyfter respondent 5           

fram som en av de större utmaningarna med omvärldsanalysen. 

 

Det är lätt att hitta information men svårt att hitta rätt information. Det blir lätt               

för mycket information för att ta in och då svårt att kunna urskilja vad som är                

hjälpsamt eller inte. 

– Respondent 5 (ej exakt citat, parafrasering) 

 

Samma uppfattning fanns hos en annat respondent som intervjuades, då respondent           

1 besvarade samma fråga med:  

 

Det är ont om tid och det är mycket information som ska... Om vi hade haft                

resurser hade man kunnat göra mycket mer med den informationen som           

finns, att analysera, planera och agera. Men på nått sätt är det konstant flöde              

av olika informationer som vi måste agera utifrån. Men sen så också skulle             

man vilja ha tid till att kunna fokusera på en fråga och ta fram, för det finns ju                  

jättemycket kunskap som vi skulle kunna ta till oss och sätta i vårt företag              

men det hinns liksom inte med.  

– Respondent 1 

 

Respondent 1 är ovan inne på att tidsbrist är ett av problemen som hindrar företaget               

från att kunna ta till sig all relevant information. Detta kan innebära en förlorad              

kunskapsutveckling då ny information är en förutsättning för att kunna skapa           
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innovativa lösningar och hålla sig i framkant inom sitt yrkesområde. Det är något             

som även respondent 7 lyfter fram.  

 

Och där är väl den ständiga problematiken inom rådgivningsföretag. Jag tror           

inte vi är ensamma om det i Företag 7, utan det är nog lite så på alla håll att                   

det är en ständig tidsbrist på något sätt som gör att det begränsar vilken              

information som kommer in och hur de som ska tolka informationen hanterar            

den.  

– Respondent 7 

 

Respondent 7 intervjuades baserat på sin tidigare roll som rådgivare för mjölk- och             

köttbönder, och har genom detta samlat på sig lång erfarenhet av denna yrkesroll.             

Likt respondent 1 anser respondent 7 att personer som är verksamma som rådgivare             

kunde samla på sig mer kunskap om det fanns tid och möjlighet till detta. Samtidigt               

lyfter samma respondent frågan om rådgivare orkar spendera mycket tid på att            

inhämta information på grund av de redan krävande förhållandena som de jobbar            

under.  

 

Rådgivningsorganisationerna i de gröna näringarna jobbar med ganska små         

marginaler. Vi går på ganska tajta budgetar och man ligger på ganska hårda             

debiteringskrav för att lönsamheten i vår bransch är inte riktigt som den borde             

kanske, vilket gör att kraven på de som ska köra in pengarna blir ganska              

höga. Och det färgar sig hela vägen ner i hur man som rådgivare orkar och vill                

och söker information, men också lite så speglas det såklart inom företaget            

eftersom det är oftast rådgivare som även sitter på de här expertfunktionerna            

som ska dela med sig av kunskaper. När de blir överbelastade så är inte de               

heller de bästa nuläges... Det fanns ingen specifikt avsatt som skulle sondera            

nyheter utan det var rådgivare som fick ta av sin befintliga tid att göra det.  

– Respondent 7 

 

Några av respondenterna använde sig mycket av intern kunskap som samlats i            

deras företags kunskapsbaser. I egenskap av anställd kunde därför respondenterna          
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vända sig till det systemet för att inhämta information som skulle kunna hjälpa dem i               

sitt arbete. Respondent 7 uttryckte explicit att den interna kunskapsinhämtningen var           

en bra källa då respondentens företag var de ledande inom ämnet, och därför hade              

mest relevant kunskap: 

 

Intern information var det övervägande som vi använde. Sen var det, ja men             

det är någon utbildning per år men det är också så att eftersom att Företag 7                

är de som är störst inom mjölk- och nötköttsrådgivning i Sverige så var det ju               

ofta det egna företaget som höll i utbildningen, även om den kanske var             

öppen för externa gäster så är de ändå Företag 7 som har stått för den mesta                

kompetensutbildningen i samarbetet med forskare som de bjuder in från SLU           

då då. Och någon gång har det varit någon amerikansk forskare och någon             

kanadensisk forskare som har varit inne också.  

– Respondent 7 

 

Här kan man se att respondentens företag utnyttjade sin ställning som ledande aktör             

inom branschen för att få in forskare från olika delar av världen och från de relevanta                

universiteten för att utöka sin kunskapsbas. Denna roll kan ses som en            

gränsöverskridande roll, då respondent 7:s företag försäkrar att det kommer in ny            

information från omgivningen samt sprider den vidare till sitt nätverk. Nätverket i            

detta fall klassas som de olika rådgivarna som är verksamma inom den nationella             

verksamheten som företaget har.  

 
Respondent 6 använder sig av flera olika metoder för att samla in information i              

dagsläget. Istället för att enbart vända sig till en kunskapsbas, som var den primära              

källan för respondent 7, utnyttjades flera källor: 

 
Vad ska man säga. Det är ju genom all ny information, [det] är på nätet,               

tidningar och [...] konferenser som man samlar på sig sin egen erfarenhet.            

Man är ute i fältet och träffar folk, hela tiden kommer det in nytt och [ny]                

information. Det finns väldigt mycket. Men jag tar väl egentligen tidningar eller            
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vad ska man säga, tidskrifter, tidningar och på nätet ganska mycket också.            

Det finns ganska många såna där olika sidor där man kan hämta information.  

– Respondent 6 

 

Trots de olika kanalerna var det ändå internet och Google som lyftes fram den              

snabbaste och enklaste källan till information för respondent 6:s omvärldsanalys: 

 

Oftast googlar jag. För om jag stöter på någon fråga eller problem eller             

nånting jag ska undersöka så googlar jag ju bara. Då får man ju upp, man får                

vara lite källkritisk, man tar inte upp allt, det är en del annat. Jag söker bara                

på alla möjliga håll och får information.  

– Respondent 6 

 

Det blir tydligt i respondentens uttalande att det föredragna sättet att få ny             

information är genom snabba lösningar via internet. Detta tillvägagångssätt tillför          

dock att individen själv måste avgöra källors tillförlitlighet. Det kan i vissa fall vara              

svårt att avgöra vilka källor som är trovärdiga, vilket för med sig ytterligare en              

problematik. Källor som består av felaktig eller vinklad information kan leda till tappat             

förtroende. Att det finns en del problematik när det kommer till hur man hittar              

information som kan vara viktig för enskilda aktörer framkom också. Återigen delger            

respondent 5 sina tankar kring att komma i kontakt med information som avviker från              

det vanliga flödet av information: 

 

Jag är expert på ett specifikt område men det hjälper mig inte med att försöka               

hitta ny information. Det är för mig inte givet hur jag hittar ny information om               

till exempel nya material.  

– Respondent 5 (ej exakt citat, parafrasering) 

 

Respondent 3 betonar sitt missnöje med den ibland bristfälliga omvärldsbevakningen          

på sitt företag. Att man som anställd inte har tillgång till den informationen som              

behövs för att hålla sig konkurrenskraftiga bidrar till en ökad frustration. Respondent            

3 är personligen inte anställd för att sköta om omvärldsbevakningen på företaget,            
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samtidigt som att respondenten har ett brinnande intresse för         

informationsinhämtning och därför gärna tar del av mycket information:  

 

Nej, jag ska inte göra det. Men det är ingen som har blivit förbannad för att jag                 

gör det… Men jag kan ju bli lite störd om man får från marknadsavdelningen              

att “det här hade vi inte en aning om…” Nej, men det är ju det ni ska hålla på                   

med, ni ska ju bevaka och komma med det som är nytt…  

– Respondent 3 

 

Vad man kan utröna från detta uttalande är att kommunikationen och           

omvärldsanalysen inte fungerar optimalt, enligt respondent 3. Citatet är taget från           

kontexten där det pratades om trender inom livsmedelsindustrin och vad som är            

eftertraktat av kunderna i dagsläget – vilket blir ännu tydligare i det efterföljande             

uttalandet: 

 

[...] att man kom in på vegan, det var inte för att man förstod att det finns en                  

massa veganer utan det var för att… det bara blev så liksom [haha]...”  

– Respondent 3 

 

På frågan ifall det oftast rör sig om att vända sig till nära kontakter och välkända                

källor i samband med omvärldsanalysen svarar respondent 6: 

 

Ja oftast. Sen har vi ju ett marknadsbrev som går ut varannan vecka från              

Företag 6. De skriver om marknaden och spannmålspriser och kursen på olja            

och diesel, ränteläget och lite av varje. Dels inom landet men även globalt då.              

Så det får man då och det är ju sånt som man kanske inte alltid är intresserad                 

av. Man ser om det är uppåt eller nedåt så man kan dela med sig till                

lantbrukare. Så det är bra information för att dela med sig, men samtidigt så              

lusläser jag inte det om det inte är så att jag måste lusläsa det.  

– Respondent 6 
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Som tidigare nämnt använder respondent 6 olika kanaler för omvärldsanalysen, men           

personen menar samtidigt att det vanligaste är att återkomma till samma källor. 

5.1.1 Omvärldsanalys – sammanfattning 

Baserat på empirin som samlades in från intervjuerna kunde vi urskilja något av en              

röd tråd. Tidsbrist verkar vara ett vanligt förekommande problem med flera av            

respondenterna som intervjuades. Det finns inte alltid möjlighet att lägga ner den tid             

som behövs för att hålla sig uppdaterad på den relevanta informationen som            

företaget kan dra nytta av. Detta är främst explicit uttryckt av både respondent 1 och               

7, men mönster kunde urskilja från andra respondenter att även de inte alltid har tid               

för en omfattande omvärldsanalys. Det vi tar med oss från dessa uttalanden är att              

det finns en tendens bland vissa aktörer att inte ha tid eller ork att utföra grundliga                

omvärldsanalyser till den utsträckning som de möjligtvis önskar.  

 

De flesta respondenterna ansåg sig ha relativt goda möjligheter till att kunna samla             

in information på ett eller annat sätt, om det så var via interna databaser eller via                

sökningar på internet. De olika sätten av informationsinhämtning som företagen          

ägnar sig åt behöver inte ses som en överraskning, då företagen har olika             

förutsättningar och därför använder de kanaler som är etablerade och man vet            

fungerar. Vad som dock visar sig vara mer eller mindre ett problem är att hålla sig                

uppdaterad till fullo. Tidsaspekten, som tidigare nämnt, är en anledning till detta men             

det grundar sig även – baserat på empirin – i att man inte alltid vet var man ska                  

vända sig för att hitta specifik information. Som respondent 5 påpekar är det             

tämligen enkelt att bli bra på ett visst område och söka information kopplat till detta,               

men så fort man breddar sig från sitt expertområde ökar risken för att inte kunna               

navigera bland informationen. Från dessa uttalanden tar vi med oss frustrationen           

som vissa respondenter känner när det kommer till fragmenterat innehåll. Vissa           

essentiella saker finner man enkelt, medan andra kan gömma sig på platser som             

respondenterna eventuellt inte känner till. Likt Burts (1992 & 2002) forskning ser vi             

att detta skapar ett strukturellt hål. De strukturella hålen bidrar till det fragmenterade             

innehållet där aktörer inte exponeras för ny information och nya källor. Vi ser därför              

en bristande punkt inom aktörernas omvärldsanalys som kan fokuseras mer på och            
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förbättra. En skapa en länk mellan de olika klustren bör därför bidra till ett ökat               

kunskapsintag, och vidare till ökad innovation. Innovation uppkommer då nya idéer           

från nyetablerade kontakter adderas i aktörens omvärldsanalys.  

 

Respondent 6 lyfter aspekten gällande att återgå till de källor man känner till och inte               

alltid väljer att ge sig ut på okänt vatten. Från detta uttalande kan en koppling till                

Granovetters (1973) ytliga och nära kontakter göras. Respondent 6 söker runt           

mycket efter information, men återkommer för det mesta till de nära kontakter som             

upprättats. Troligtvis kommer företagen fortfarande agera på liknande sätt som de           

gör i nuläget när det kommer till omvärldsanalysen. Däremot har Gotland Grönt            

Centrum en möjlighet att förverkliga sina egna mål genom att vara medvetna om de              

största utmaningarna som deras målgrupp står inför, och aktivt arbeta för att            

motarbeta dessa hinder. Vi anser att GGC bör ha ett förenklat innehåll av relevans              

för de olika grupperna för att minska tidsåtgången, då vi har sett tendenser till att               

tidsaspekten är ett problem, samt tänka att det finns en bredd i målgruppen. Detta              

för att aktörerna inom målgruppen ska slippa använda sig av massvis med olika             

sidor och portaler, och istället sträva efter att bli en samlad plattform.  

 

5.2 Nätverk 

Ett av de mest framstående teman som uppkom under de intervjuer som            

genomfördes var gällande nätverkande på ett eller annat sätt. Det var på förhand ett              

tema som inte var i fokus, men som en del av den induktiva forskningsprocessen              

tolkades som en viktig del av projektet “Ökad livsmedelsförädling”. Det var ett tema             

som kom att forma hur vi som forskare valde att analysera de kommunikativa             

insatserna som bör implementeras av Gotland Grönt Centrum för att nå de målen             

som de satt upp inom projektet. Temat kunde belysas genom konversationer om            

samarbete mellan nära kontakter till respondenterna (strong ties från Granovetter,          

1973) eller hur de kommit i kontakt med personer på event, och därigenom lärt sig               

något nytt (weak ties från Granovetter, 1973). Nedan kommer några citat som visar             

att nätverk och föreningar är något som är vanligt förekommande. 
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Sen är det ju mer att nätverka. Och det finns rätt många nätverk på Gotland               

ändå. 

 – Respondent 3 

 

Vi kanske är mer föreningsvana än på många andra håll. För det är ju så               

man, i lokalsamhällena här...  det är oerhört mycket föreningar här.  

– Respondent 4 

 

Flera respondenter talade om vilken roll Gotland Grönt Centrum har i nätverkandet            

samt vad de bidrar med. Detta talade respondent 2 om. 

 

Någonstans från en strategi från regionen blir ju Gotland Grönt Centrum           

nånting som blir verkligt och förståeligt, oavsett om du som vi driver ett företag              

med flera hundra miljoner i omsättning eller är ett livsmedels-startup, så tror            

jag att Gotland Grönt Centrum fyller en roll för alla parter.  

– Respondent 2 

 

Samma respondent 2 fortsätter. 

 

Ja men det är där Gotland Grönt Centrum är så bra. Att det finns ett               

agenda-batteri av innehållspunkter som man själv kan engagera sig efter tid           

och intresse. Där mötet med andra kollegor blir en bonus.  

– Respondent 2 

 

Respondent 9 är en person som arbetar på en av Gotlands restauranger. Även i              

denna intervju lyfts Gotland Grönt Centrum som en aktör som kan fungera som en              

mötesplats och ha möjlighet att locka många olika aktörer till sina evenemang.  

 

Det tror jag absolut med tanke på att de är ju inblandade i alla möjliga               

restauranger. Det finns ju de som alltid är på men det blir ju bra spridning.               

Dom är ju redan som en plattform där man samlas, det är olika event. De har                
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ju inget eget, ingen egen restaurang. Det är bra på så sätt, när man är där är                 

oftast någon annan där. Det är ju där man ses, det är där som är               

mötesplatsen.  

– Respondent 9 

 

Respondent 4 talar om en viss trötthet på nya projekt och nya            

organisationskonstellationer som tillslut får företagare att tappa intresset. 

 

Det är lite så att en del som har varit med länge de är lite projekttrötta. För det                  

har varit aktivt på Gotland, ja tidigare var ALMI drivande i det här och hade               

mycket livsmedelsprojekt. Det har väl hållit på i tjugo, tjugofem års tid och det              

har varit en massa projekt hela tiden, och det har bildats nya organisationer,             

och det har bildats nya samarbeten, och en del har väl då insett ganska              

snabbt, nej, vi kan vara vänner men vi ska inte jobba ihop.  

– Respondent 4 

 

Man kan tolka detta uttalande från respondent 4 att erfarenheter från tidigare projekt             

gjort att vissa aktörer inte längre känner samma entusiasm gentemot nya projekt.            

Vad vi anser är viktigt att ta med sig från detta är att trots att det inte lyfts fram från                    

alla respondenter kan det finnas fler som känner samma sak – aktörer som vi i               

denna uppsats inte har intervjuat. Skulle det vara fallet riskerar dessa aktörer att inte              

vara en del av detta projekt, och det är en onödig risk att ta. Vad GGC därför bör                  

lägga fokus på, anser vi, är att vara tydliga och inkluderande i sin kommunikation              

och lyfta fram deras vision med just detta projekt. “Ökad livsmedelsförädling” är ett             

regionalt omfattande projekt som strävar efter att tillsammans möta de uppsatta           

målen, olika aktörer emellan. Att tappa aktörers intresse och engagemang på grund            

av en otydlig vision och bristfällig kommunikation är en relativt tydlig åtgärd som bör              

tas.  

 

Flera respondenter lyfter fram att GGC kan spela en aktiv roll i ett nätverk på               

Gotland, och att det kan skapa ett värde för de aktörer som engagerar sig i               

nätverket. Att det kan finnas ett visst missnöje med att allt fler nätverk skapas utan               
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att egentligen bidra med något nytt kan också framkomma, som respondent 4 i             

citatet ovan nämner. En fallgrop man dock bör undvika är att ha ett allt för slutet                

nätverk, som resulterar i att många personer från samma bransch möts om och om              

igen utan nya influenser och kontakter. En risk som respondent 5 påpekar: 

 

Nördar pratar med nördar, om man säger så. Och då blir man ju väldigt,              

väldigt duktig på sitt, men man breddar ju inte sina tankar.  

– Respondent 5 
 

Respondent 5 poängterar att det bör finnas ett informationsflöde som sträcker sig            

utanför det kluster man redan befinner sig inom. Vad som annars blir en negativ              

effekt är att det hämmar möjligheterna att bredda sina tankar, och således sätt att              

innovera sin affärsmodell eller processer. Kommunikationen kan bli för monoton i           

längden om flödet av information konstant kommer från samma personer eller andra            

källor som akademien eller företag. Till slut har man nått en punkt där             

innovationsgraden stannar upp. Respondent 5 menar att det är av stort värde att låta              

aktörer från olika branscher mötas för att kunna utbyta erfarenheter, något som idag             

uppfattas som bristfälligt enligt respondent 5:  

 

Där tror jag, som åkeribranschen, där skulle de kunnat ge mycket input till             
lantbruket och de skulle ju också själva ha nytta av det och se ”vad kan vi bidra                 
med” och ”vad kan vi göra affärer på” inom den branschen. För det är ju lätt att                 
man bara håller sig till det man känner till. 

 – Respondent 5 
 

Utbytet av information och kommunikationen mellan dessa till synes orelaterade          

aktörer bör ses som värdefull för båda parterna för att kunna skapa en god relation.               

Ett utbyte av kunskap kan enligt respondent 5 leda till att man finner nya sätt att göra                 

affärer på, som i sin tur bidrar till möjligheten att växa som företag. Respondent 1               

säger att kontakten med den akademiska världen är givande ur vissa perspektiv, men             

att relationen mellan företag och universitetsvärlden kan bli bättre. 
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Jag upplever att vi har bra samarbete med delar av SLU till exempel och delar               

av Chalmers, [...] RISE också. Men upplever att det finns liksom lite motstånd             

från akademin att komma ut till företagsvärlden. Man är lite skraj i vissa lägen,              

man har en modell, i modellen förenklar man för att kunna förklara ett skede              

eller skeende. Men modellen är inte riktigt fullt ut applicerbar på verkligheten            

för att det är så många andra faktorer som påverkar också. Om verksamheten             

var så enkel att man bara kan följa modellen vore det jättebra men sen              

kommer den mänskliga faktorn in, det kommer in flera målkonflikter, olika           

intressen [...]. Men vi uppskattar kontakten vi har med SLU och andra. Och             

tycker ändå att de borde vara lite mer up-to-date och taggade på att sprida sin               

kunskap.  

– Respondent 1 

 

Här menar respondent 1 att universitetens återhållsamhet gällande sin         

kunskapsspridning ger en negativ effekt på relationen, då det ändå tycks finnas ett             

intresse från företag att ta del av den nya forskningen. 

5.2.1 Nätverk – sammanfattning  

Vad som blir intressant att ta med sig från detta avsnitt är synen på Gotland Grönt                

Centrum, och vilken roll de anses spela för att kunna samla aktörer på Gotland för               

idéutbyte och skapa kontakter. Vi kan se att GGC här har en roll som Linker som                

samlar in aktörer från olika områden och på det sättet bidrar till ett större idé- och                

kontaktutbyte. I linje med Ritter och Gemündens (2003) forskning visar detta att det             

skapas typer av relationer som är av stor vikt i dagens samhälle, då affärsmodellerna              

idag är mer komplexa gynnas aktörer av att organisera sig gemensamt för att nå ut               

till nya marknader eller framställa nya innovationer. Vi stödjer denna analys på            

Nielsen och Thomsens (2011) forskning på tvåstegsprocessen inom        

nätverkskommunikation, dels kan GGC masskommunicera ut genom sina kanaler         

samtidigt som de kan föra en personlig kommunikation med de gotländska           

aktörerna. Den personliga kommunikationen kan på ett bättre sätt nå ut till aktörer             
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förtroendeingivande då folk föredrar att lyssna mer på närliggande aktörer än           

avlägsna instanser (Nielsen & Thomsen, 2011).  

 

Vi som forskare tycker oss se att det finns en långvarig tradition på Gotland med               

samarbete mellan aktörer, primärt på en väldigt lokal nivå. Denna uppfattning har            

formats under hela processen för att inhämta empirin, både genom intervjuerna men            

även samtalen under innovationsdagen på Gotland hjälpte att forma denna bild. Vi            

kan därför se att det finns en övervägande positiv inställning bland respondenterna            

till att på ett eller annat sätt samarbeta och knyta kontakter med andra aktörer, för att                

forma ett nätverk. 

 

Nätverken anses även vitala för att skapa sig en bredare bild av marknaden och              

finna inspiration från ställen som för det blotta ögat kanske inte var en uppenbar              

källa. Respondent 5 uttrycker detta explicit, genom att dra upp ett exempel från             

åkeribranschen. Vi har även kunnat dra slutsatser att många aktörer vill ha mer             

information från aktörer som man i dagsläget inte har någon direkt relation till. Vissa              

av aktörerna har redan ett relativt stort kontaktnät, vilket man då kan benämna som              

“stjärnor” i det Gotländska nätverket, baserat på Nielsen och Thomsens (2011)           

definitioner av roller inom ett nätverk. Dessa aktörer har uppvisat aningen mindre            

behov av den specifika Facebooksidan som denna uppsats fokuserar på. När det            

däremot gäller personer som har färre kontakter eller rent av är mindre som företag              

än “stjärnor”, kan en större vinst med att vara kopplade till plattformen ses. De              

aktörerna kan därigenom ses som “isolatorer” i nätverket enligt Nielsen och           

Thomsens (2011).  

 

Gotland Grönt Centrum ses av mer eller mindre alla respondenter som en aktör som              

både har intresset och kompetensen till att kunna anordna möten och sprida            

information till de gotländska aktörerna inom livsmedelsförädlingsindustrin. Vi        

uppfattar att den övervägande positiva inställningen till GGC grundar sig i           

engagemanget för de projekt som GGC antar. Respondent 9 säger uttryckligen att            

det är där man ses, och syftar på GGC. Vi ser med dessa svar en koppling till Aldrich                  

och Meyers (2010) forskning kring socialt kapital. Vi anser att GGC:s sociala kapital             
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här är av en överbryggande form eftersom det liknar Granovetters (1973) ytliga            

kontakter då GGC kan fungera som ett forum där nya kontakter kan knytas. Likt              

Broch m.fl. (2018) forskning anser vi det viktigt för GGC att bygga upp en förståelse               

för projektet. Om personer identifierar sig med sin arbetsplats, i detta fall projektet,             

finns det en större tendens till att gå i linje med de mål som organisationen, här                

GGC, vilket leder till bättre samarbete (Broch m.fl. 2018).  

 

5.3 Plattform 

Intervjuerna innehöll frågor som berörde användning av en gemensam plattform där           

information kontinuerligt skulle kunna publiceras och även diskuteras. Frågorna som          

ställdes ville undersöka vilka typer av portaler (om några) som används av            

intervjupersonerna idag för att till sig ny information, samt hur lätta de är att använda.               

Då Gotland Grönt Centrum vill skapa en gemensam plattform för kunskapsutbyte           

och innovation validerade detta valet av tematiseringen “Plattform” för         

intervjufrågorna. Då många portaler kan ha olika funktioner och användarvänlighet          

ställdes några frågor gällande hur enkelt det är för intervjupersonerna att hantera            

och hämta in information i dagsläget. Några av respondenterna hade vid tidigare            

anställningar haft portaler för att hämta in information. Dessa uppskattades mycket           

och sparade in mycket tid. 

 

Jag jobbade på Lantmännen i 20 år som växtodlingssäljare och Lantmännen           

har egen plattform som alla säljare eller personal kommer in i och sen har              

man olika behörighet i den sidan. Där var allt, det samlades in, man kunde              

hitta allt man behövde. Sedan fanns det länkar då som gick ut till andra sidor               

som man kunde finna information på. Så den plattformen på den tiden var ju              

väldigt bra. Gick man in där hittade man allting i stort sett. Det är väl det att                 

man saknar lite i Företag 6 regi då. De jobbar på det med en plattform där                

som heter Gårdsplan men där är väl meningen att allting ska samlas in så att               

man bara går in på den och kan man söka sig vidare.  

- Respondent 6 

51 



 

 

Respondent 7 har liknande upplevelser: 

 

På Företag 7 är det uppbyggt så att det finns en kunskapssupport där man              

har, dels en stor databank av artiklar, publikationer och så vidare men också             

frågor som man kan skicka in till den här kunskapssupporten som man sen får              

besvarade av antingen forskare på SLU eller expertkunniga inom företaget.          

Så det är väl egentligen den kunskapsöverföringen som var framför allt. Och            

sen har vi ju utbildningar och avstämningar, korta länkmöten hade vi lite då             

och då där vi, när det kom upp nya frågor, förändringar i datasystem eller              

aktuella frågor som behövde komma ut snabbt, då körde man en halvtimme            

Skype på morgonen där man bjöd in alla företagsrådgivare.  

– Respondent 7 

 

Gemensamt för dessa två plattformar är all information samlat på ett och samma             

ställe samtidigt som de var strukturerade och enkla att navigera sig i. Det underlättar              

för respondenterna i deras arbete genom att göra det enklare och mer tidseffektivt.             

Dock kan en enda portal leda till att man i sin omvärldsanalys endast letar på               

portalen och därmed stänger ute andra informationskällor. Detta kräver ett          

förtroende till moderatorn att denne kan utvärdera och publicera korrekt och relevant            

information på portalen.  

 

Respondent 5 var en av aktörerna som var positivt inställd till att ha en portal för                

personer inom branschen (livsmedelsindustrin). Samtidigt ansåg respondenten att        

portalen inte kan vara helt omodererad, utan respondenten tycker att det bör finnas             

någon person eller något system som kan sortera upp vad som är av relevans, och               

utelämna det som inte passar in i flödet. 

 

En gemensam branschportal vore bra! Den måste vara styrd men dock svårt            

att veta hur den ska vara modererad. För att det ska fungera måste det finnas               

en organisk spridning.  

– Respondent 5 (ej exakt citat, parafrasering) 
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Ytterligare en intressant aspekt som respondent 5 nämner är den organiska           

spridningen i flödet. Innehållet på portalen bör tilltala många, men samtidigt med            

precision för att göra det intressant för mottagarna. Respondent 1 talar även om             

problemen att samla information från olika portaler. På frågan ifall systemen kan            

vara svåra att hantera blev svaret som följer: 

 

Det kan det naturligtvis också vara. Men i och med att vi inte bara har en                

portal som vi vänder oss till. Det hade varit jättebra. Sen så har vi ju våra                

kunders portaler där vi har våra artikelregister och våra revisioner. Så det är             

också en annan sida av informationsflödet. Så det finns väldigt mycket och            

ibland så är det mer eller mindre bra struktur.  

–  Respondent 1 

 

5.3.1 Plattform – sammanfattning 

Vi kan urskilja en positiv inställning till någon form av portal där all information finns               

samlad eftersom respondenterna gärna undviker att behöva bläddra i många olika           

källor. Två respondenter (6 och 7) delar med sig av erfarenheter där de på tidigare               

arbetsplatser hade tillgång till en portal som samlade information där man sedan            

kunde klicka sig vidare via länkar för att fördjupa sina kunskaper. Respondent 1 och              

5 har inte tillgång till en liknande portal, men det är något båda anser hade varit en                 

väldigt bra tillgång. Som respondent 5 uttryckligen säger är en branschportal något            

som lockar. Via denna kan man dela med sig av kunskap och samtidigt lära sig nya                

saker.  

 

Det efterfrågas en organisk spridning av information, vilket kan direkt kopplas till hur             

ett nätverk ska sträva efter att fungera. Det är genom detta som GGC kan närma sig                

målet med att öka kunskapsspridningen och vidare innovationsgraden inom         

livsmedelsförädlingsindustrin på Gotland. Det kan vi påstå grundat i teorier kring           

nätverkskommunikation från Nielsen och Thomsen (2011). Om portalen möjliggör         

utbyte av kunskaper genom kontinuerlig interaktion kan en gemensam förståelse          
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uppstå för ett givet problem, och tillsammans kan aktörer hjälpa varandra med de             

nya kunskaper. Dessa nya kunskaperna skapar förutsättningar för att ha ett           

innovativt förhållningssätt till samarbete och utveckling av nya arbetsprocesser.         

Tvåvägskommunikationen är således en viktig komponent för att detta ska bli en            

verklighet. Vidare är detta kopplat till sensemaking, och det är genom en tydlig             

förståelse för hur informationen kommuniceras ut till målgruppen som den          

gemensamma förståelsen kan realiseras (Dervin, 1998).  

 

Är portalen för hierarkisk kan det få oönskade effekter i form av att informationsflödet              

hämmas. För att portalen ska kunna utvecklas och leva vidare är det därför viktigt att               

aktörer känner sig delaktiga i innehållet och portalens framskridande. Genom att           

engagera aktörer kan en institutionalisering uppstå tack vare återkommande         

interaktioner med portalen. Är portalen istället öppen där alla kan delta och dela med              

sig av relevant information kan flera gynnas av det. Interaktionen mellan aktörerna            

ska väga tyngre än en enskild aktörs attribut, något som Whelan (2007) lyfter fram              

som viktigt för ett fungerande nätverk, då kan portalens egenvärde bli större.  

 

5.4 Facebook  

Då uppsatsen utgår från det projekt som Gotland Grönt Centrum driver fokuserade            

de adderade frågorna i frågeformuläret på den Facebooksida som upprättats (Mat-           

och tekniknytt) för informationsdelning. Genom dessa frågor kunde en uppfattning          

skapas kring hur de utvalda gotländska aktörerna ser på Facebook som plattform för             

att hämta in ny forskning och information. 

 

Något som klarnade under intervjuerna med de nio olika respondenterna var att            

Facebook som plattform för informationsinhämtning var något av en vattendelare.          

Det fanns de som ansåg att Facebook är en väldigt bra kanal sett ur olika perspektiv.                

Det kunde antingen grunda sig i den snabba interaktionen som man kan ha i realtid               

med blandade personer. Ett annat argument som lyftes fram som en positiv funktion             

som återfinns på Facebook är friheten i att ta del av innehållet i flödet. Det               
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sistnämnda argumentet har satts i relation till ett mailflöde, där det fanns ett             

återkommande missnöje där mailkorgen lätt kan fyllas av irrelevant information, samt           

att det finns risk att man missar vissa mail.  

 

Jag skulle vilja ha det i något flödet av någon form, troligtvis flöde på              

Facebook eller liknande. För att mail är, nej, det blir aldrig klokt läst utan det               

är bättre att jag får det på ett flöde på Facebook.  

– Respondent 7 

 

Några respondenter menar att det även behöver finnas någon aktiv som kan            

moderera innehållet så att det förblir relevant för den tänkta målgruppen.  

 

Facebook är absolut en källa för ny information. Men det skulle behöva vara             

mer hands-on med mer efterföljning. Saker som läggs upp på Facebook har            

ju inget krav på att följas upp.  

– Respondent 5 

 

Det kan nog gå men då ska det nog vara ganska bra modererat, för det... ja,                

det är klart, man ska inte har slutna grupper heller för att då blir det ju... Det                 

begränsar ändå informationsspridningen, men då måste någon ha koll på det           

där kommentarsfältet för att jag ger mig ofta inte in i diskussioner för jag orkar               

inte med liksom, ofta...! 

 – Respondent 7 

 

Trots att man kan urskilja en del positiva inställningar till att använda Facebook som              

kanal kan man även se att flera anser att Facebook inte är den optimala lösningen               

för att inhämta information. Respondent 2 har en delad inställning till Facebook,            

vilket framkommer i följande citat: 

 

Nej men jag skulle nog ge det 70 av 100, inte mer än så. Och egentligen,                

bakgrunden till det är ju att det är drivet av en kommersiell identitet. Det              

kommer alltid prägla mitt synsätt och vårt synsätt till hur kommunikation bör            
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användas. Vi ser ju över vad Facebook erbjuder, om vi är intresserade av att              

närvara i den kanalen eller lägga det och investera någon annanstans. Så            

exempelvis kan vi säga att vi inte byggt eget stort community eller investerad i              

det, men däremot använder vi det för att sprida nyheter om oss. Historiskt sätt              

bygger man ju egna stora plattformar på Facebook men det är inte längre             

relevant.  

– Respondent 2 

 

Att Facebook inte längre känns som den mest relevanta kanalen för att bygga upp              

en egen plattform blir således klart. Däremot verkar det fortfarande finnas vissa            

aspekter som kan vara av värde att nå ut till sina kunder genom Facebook, vilket kan                

tolkas med att det inte är ett helt irrelevant kanalval heller, beroende på syftet med               

kommunikationen. Respondent 8 är också inne på spåret att Facebook inte alltid är             

det bästa alternativet, dock lyfts det fram lite andra anledningar till varför personen             

känner så: 

 

[...] Så det blir som en hemsida, eller en app hade kanske varit smidigare              

egentligen. Renodlare liksom. Då kanske händer olika grejer där man kan, här            

är mat och här är teknik. Och är har vi lokalt, internationellt och nationellt och               

så. Så man kan väl sålla lite mer. Det är ändå lättare i en app än ett                 

facebookflöde och så.  

– Respondent 8 

 
Här är det istället strukturen som är det som är viktigast. Facebooks algoritmer             

möjliggör inte samma struktur på exempelvis en egen hemsida, vilket visar sig vara             

det största problemet. Genom att ha en bra struktur på innehållet kan personen som              

vill ta del av information lättare göra det, istället för att behöva bläddra sig igenom ett                

flöde som har fyllts på under lång tid. De relevanta inläggen kan dränkas i en sjö av                 

information som inte är av samma intresse, och därför kan tappa suget för att följa               

flödet:  
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Men ska man ha in många kanske det behöver va mycket men är det var               

tionde grej som man tycker är intressant så kanske man slutar följa flödet.  

– Respondent 8 

 

Även tidsåtgången är viktig. Tar det för lång tid att bläddra igenom ett flöde kan en                

lätt tappa intresset och ge upp. På samma sätt är det viktigt att informationen är               

lättillgänglig och enkel att förstå. Läser du något på Facebook ska det gå snabbt att               

läsa och använda sig av. 

 

Det måste vara jättelättåtkomligt och lätt omsättbart på gård, lättdiskuterat att           

ta med ut på gård. Gärna något som man kan kanske öppna upp i mobilen att                

visa upp när man är ute på gård.  

– Respondent 7  

 

Respondent 3 poängterade att Facebook är en plattform som personen inte längre            

är aktiv på, men menar samtidigt att det finns andra som säkerligen uppskattar det              

mer. 

 

Jag har ju haft det, och jag har tänkt om där att... Jag klarar mig ändå. Jag tror                  

inte att jag skulle vara med om sån inhämtning. Men alla andra är ju med, så                

självklart är det ju någonting  

– Respondent 3 
 

Respondent 3 får en följdfråga gällande varför personen inte längre är aktiv på             

Facebook, varpå svaret blev följande: 
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Ja, då… Det här är ju ett tag sen, men det var ju… Det var uppenbart att det                  

hade missbrukats. Datainhämtningen.  

– Respondent 3 

 

Det respondent 3 lyfter är att Facebook inte ses som en legitim aktör, vilket resulterar               

i att man undviker plattformen helt och hållet. Detta ser vi som en intressant              

reflektion, och det kommer problematiseras mer i relation till teorin i stycket under.  

 

5.4.1 Facebook – sammanfattning 

Som man kan se i detta avsnitt blir åsikterna delade till huruvida Facebook kan              

fungera som plattform för att sprida nyheter eller om det finns andra alternativ som              

respondenterna föredrar. De som ställde sig primärt positivt i ämnet lyfte fram            

enkelheten i att använda Facebook. Om information kommer i form av mail för ofta              

tenderar det att försvinna på ett sätt som inte var önskvärt från respondenterna.             

Trots att inställningen var positiv till att använda Facebook lyfte flera respondenter            

fram vikten av att ha ett flöde som var modererat och som ser till att innehållet är av                  

relevans. Som respondent 5 säger bör informationen följas upp i flödet. Respondent            

7 var angelägen om att det inte blir så okontrollerat att det enbart uppstår hätska               

diskussioner och att det på så sätt inte var givande att delta i flödet.  

 

De som ställde sig mer negativa i frågan gällande Facebook som plattform sade             

bland annat att strukturen är ett problem. Att inte kunna sortera upp efter ämnen,              

som man inte kan göra på facebook i ett flöde, var något som efterfrågades av bland                

annat respondent 8. Istället lyftes en app eller hemsida som ett bättre substitut.             

Respondent 2 menar att man idag inte bygger communityn på Facebook som man             

gjort tidigare, och att det var en anledning till att plattformen inte används i stor               

utsträckning. Som vi kan se från alla dessa uttalanden är Facebook en relativt             

problematisk plattform. Dock kan den fylla funktioner som exempelvis interaktioner          

med andra personer i realtid som andra plattformar inte kan i samma utsträckning.             
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Dessa uttalanden väljer vi att problematisera utifrån Suchmans (1995)         

legitimitetsteori. Valet av plattform (i detta fall Facebook) kan påverka hur väl GGC             

kan kommunicera med sin målgrupp. Som vi ser finns det vissa skeptiska åsikter             

kring Facebook som plattform, och detta kan spilla över på GGC:s egna legitimitet.             

Om valet av plattform istället blir exkluderande och inte inkluderande skulle det            

kunna skada den moraliska legitimitet som GGC idag besitter då Facebooks           

bristande pragmatiska legitimitet kan projiceras över till GGC (Suchman, 1995).          

Detta kan resultera i att aktörer som vill ta del av information från GGC utelämnas               

från flödet. En förlorad kontakt med målgruppen kan påverka hur väl           

kommunikationen sker inom nätverket, då flera aktörer potentiellt inte är närvarande.           

Således kan inte kunskapsspridningen ske på det önskvärda sättet, samt en           

minskad legitim bild kan resultera i minskat engagemang från exkluderade parter           

gentemot GGC och deras fortsatta arbete.  

 

5.5 Innehåll på portalen 

Då uppsatsens syfte är att försöka kartlägga hur kommunikationen ska bedrivas av            

GGC för att möta de mål som har satts upp i projektet ställdes frågor till               

respondenterna gällande vilket innehåll de skulle vilja se på GGC:s kanaler, närmare            

bestämt deras Facebooksida “Mat- och tekniknytt”. Då målgruppen är väldigt bred           

blev svaren, måhända föga förvånande, ganska varierande. En anledning till varför           

svaren blev varierande kan härledas till dels vilken typ av verksamhet           

respondenterna representerar, dels vilket stadie deras företag befinner sig i. Några           

av de intervjuade företagen är stora aktörer inom sin bransch, inte minst sett till den               

gotländska marknaden, medan vissa är mindre och rent av i sin uppstartsfas.  

 

Respondent 7 hade en tydlig vision över hur informationen bör framställas och vad             

som ska publiceras för att flödet ska bli intressant och värt att följa:  

 

Ja, ny forskning och teknik kunde vara intressant. Skrivet på ett sånt sätt att              

det liksom har börjat omsättas i praktiken kan man säga. Det ska vara… som              
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rådgivare ska det vara ganska kort väg från att jag läser informationen till att              

jag kan omsätta det ute på gård. [...] inte vara för abstrakt.  

– Respondent 7 

 

Det blir tämligen tydligt att informationen inte får vara för svårgreppad, och inte heller              

för utopisk ur det perspektivet att det inte kan användas redan samma dag som              

informationen hämtas in. Denna reflektion framkommer tack vare teorin om          

sensemaking och hur viktigt det är att ens budskap nås av rätt personer på rätt sätt.                

Vi ser en önskan om att informationen måste vara riktad med målgruppen i åtanke,              

vilket stärks av sensemaking-teorin. Respondent 7 var återkommande i sitt          

resonemang att rådgivare vars syfte är att komma ut på gårdar och hjälpa att              

effektivisera processer eller lägga upp framtida strategier för (i detta specifika fall)            

mjölk- och köttbönder behöver information om saker som kan sättas i praktiken            

snabbt. Respondent 7 menar också att det är mer eller mindre rådande konsensus             

att om informationen är för inriktad på framtiden och ännu inte existerar i praktiken,              

att det inte blir lika intressant som det som har potential redan i dagsläget. Det är                

dock fortfarande intressant att ta del av prototyper och vad som är de nya trenderna               

inom branschen, enligt respondent 7:  

 
Ah, men prototyper kan väl vara intressant ändå, för att man ser vad som är..               

Om det är några riktigt spännande grejer som är på väg framåt i det att det                

kommer helt revolutionerande teknik som man verkligen tror på. Då kan det            

vara intressant att veta om prototypen vid ett tidigt stadie.  

– Respondent 7 

 

Respondent 8 ville att GGC skulle fortsätta på ett liknande spår som man redan är               

inne på, nämligen att organisera kurser och diverse möten mellan blandade aktörer.            

Mötena mellan olika personer i branschen lyfts fram som en positiv del i att ha               

kontakt med GGC. Däremot efterfrågas en vidareutveckling av koncept där aktörer           

går ihop och kan hjälpa varandra att växa som företag: 
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Men det de kunde göra mer är väl att gå utanför den kursbiten och börja göra                

mer sånt här, ja som Skördefestivalen [...] med att liksom ha gemensamma            

tillställningar. GGC kanske samlar ihop [aktörer], man planerar gemensamt         

ihop olika events som man genomför ihop. Och får in försäljning tillsammans            

som ett lag från Gotland. Så har de ju möjlighet att göra, eftersom det är               

ganska många småproducenter som är med i GGC och kanske har svårt att             

växa, men tillsammans kanske de kan växa lättare.  

– Respondent 8 

 
Respondent 8 lyfter fram GGC:s roll som viktig i att kunna samla blandade aktörer              

för att ge dem en möjlighet att kunna hjälpa varandra att växa. Det är något som                

respondent 8 redan känner finns till en viss grad, men att man helt enkelt vill se mer                 

av det. Hur detta ska presenteras via Facebook preciseras inte av respondent 8,             

men det blir tämligen tydligt att GGC bör fokusera mycket på mötet mellan olika              

aktörer och möjliggöra tydliga samarbeten mellan olika aktörer som kan lösa           

gemensamma problem som en grupp. Respondent 5 är inne på samma spår            

gällande möten mellan olika aktörer. Respondent 5 lyfter även fram GGC som en             

aktör som kan skapa förutsättningar för att sådana möten sker: 

 

[...] jag tror att det finns ganska mycket kompetens där [hos GGC] och jag              

tror man ska försöka, iallafall i ett inledande definitivt, att inleda samtal – jag              

ska inte säga tvinga fram samtal haha – men skapa de här mötena... [...]              

oväntade beröringspunkter som man inte bara tänker på att det är just inom             

den här branschen och det är ens egen kompetens sitter, utan att ta in lite               

andra och sen kanske det fördjupas av de som är partners eller de som är               

inne i det här. De vidareutvecklar tankarna och idéerna men jag tror man             

behöver hjälp att se de här olika målgrupperna som på något vis kan mötas.              

För det kan leda till annat, kanske inte det man hade tänk från början [...]  

– Respondent 5 
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Innehållet på portalen som respondent 5 ser det bör ha en bredd som kan inspirera               

gotländska aktörer till att samarbeta och hitta nya konstellationer att göra affärer på.             

Dock behöver inte informationen nödvändigtvis direkt leda till att man som företag            

bildar strategiska samarbeten med andra aktörer, utan det kan även handla om ren             

inspiration. Enligt respondent 5 är det viktigt att med ett öppet sinne välkomna tankar              

och idéer från blandade aktörer, något som tidigare har nämnts i intervjun med             

respondenten vid flera tillfällen.  

 

 

Lantbruket är inte det som är känt för att vara de som har kommit längst i                

företagandet om man säger så. Och där finns det ju säkert, att få med lite               

entreprenörer i vilken bransch som helst. Pepparkakstillverkare eller vad [det          

kan] vara, som har en framgångssaga eller någon... Alla lär sig ju någonting av              

alla, på något vis. Det kanske blir lite för spritt och lite för vitt men ändå att                 

försöka att få en plattform som når vidare än bara den innersta kretsen. För om               

det bara en massa likasinnade, då skapar ju inte det [något mervärde].  

– Respondent 5 
 

Det är tydligt att respondent 5 förespråkar ökad interaktion mellan aktörer som har             

kommit långt med deras företag och aktörer som ännu inte har etablerat sin             

verksamhet till fullo. Samarbete och inspiration till nya idéer blir därför det som bör bli               

fokus på plattformen menar respondent 5. Respondent 2 nämner att de redan är aktiva              

till viss grad när det kommer till interaktion mellan de närmaste kollegorna i branschen              

för att finna nya sätt att bedriva, i detta fall, en effektiviserad transport.  

 

Ja, det kan vara såna enkla diskussioner som… Vi har en Facebookgrupp där             

man interagerar. Där mindre bryggerierna, för dem är distribution en          

problematik och då fanns det via slakteriet ett distributionsprojekt som          

handlade om “kan fler livsmedel åka på våra transporter” och det kände ju inte              

någon i bryggarcommunityt till, för det var ingen som hade reflekterat över att             
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de varorna kanske också skulle åka... Och det är ju synd! Men då är man på                

den bollen.  

– Respondent 2 

 

I citatet ovan kan man utröna att samarbete mellan gotländska aktörer kan vara             

väldigt givande när det kommer till, exempelvis, vissa delar av värdekedjan och hur             

man skulle kunna hjälpa varandra. När respondent 2 får en följdfråga ifall det är              

primärt omvärldsinformation som är intressant att få via GGC:s kanal blir svaret            

följande: 

 

 

Ja lokalt liksom, vilka är förutsättningarna.  

– Respondent 2 

Citatet är taget efter en längre utläggning där respondent 2 menar att det kan skilja sig                

väldigt mycket på Gotland jämfört med andra regioner i Sverige när det kommer till              

olika förutsättningar för företag. Det kan röra sig om elförsörjning, vattenanvändning,           

investeringar från regionen samt hur bygglov kan utlovas eller inte. Alla dessa            

parametrar påverkar verksamheten menar respondent 2, och bör därför kommuniceras          

tydligt till berörda parter. Dock menar samma respondent att det ligger ett stort ansvar              

hos företagen också att lägga tid på att ta till sig information som GGC förser, och att                 

man inte alltid kan skylla på att informationen inte finns. 

 

MEN! Sen finns ju det ett ansvar också, som Gotland Grönt Centrum. De             

föder oss med information hela tiden med vad som sker. Så det går ju inte               

heller att säga “vad mer kan de göra?”, utan det måste nog handla om “vad är                

jag beredd att sätta av i form av tid för att jobba mot strategin”. Inte säga “men                 

jag visste inte att det fanns”. Det ansvaret måste åligga oss, att ta reda på vad                

som finns. 

 – Respondent 2 
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Man kan därför tolka svaren på frågorna att respondent 2 anser att GGC redan gör               

ett bra jobb med att samla in relevant information till berörda parter. Men på frågan               

vad som hade varit intressant på plattformen blir det koncisa svaret att få lokal              

information som kan beröra lokala aktörer, då man som företag kan anpassa            

verksamheten grundat på de olika förutsättningarna. Två konkreta exempel på vilken           

typ av information som respondent 2 anser intressanta lyfts fram i ett annat svar              

under intervjun. 

 

 

[...] Det som intresserar mig det är ju nytt från råvarusidan. För ser jag något               

som kan bli en ingående ingrediens i vår produktutveckling, då är det ganska             

populärt med frukt men också kryddor och örter. Jag har sett nån chiliöl så all               

form av innovationsgrad i producentleden där man teoretiskt skulle kunna få           

ner sin smak i ölen är ju kul. Sen är det ju det branschspecifika, säg då att                 

man från GGC lyckas få inköparen på Ica att komma över till GGC och dela               

konsumentinsikter iochmed att miljontals handlar på Ica och 70% har Icakort           

så vet ju de precis vad folk har för preferenser. Så konsumentinsikt från             

kanalmedel är intressant.  

– Respondent 2 

 
Återigen kan vi se en önskan om GGC som en av Nielsen och Thomsens (2011)               

boundary spanner-aktörer där GGC kan öka kontaktnätet. Vidare kan man dra en            

koppling till Quintane och Carnabucis (2016) tertius iungens-strategi där GGC kan           

upprätthålla en direktkontakt mellan Ica och respondent 2, och genom den nya            

kontakten får respondent 2 tillgång till den önskade informationen. Respondent 6           

poängterar att all typ av information kan potentiellt vara av intresse, och att det inte               

skadar med informationsflöden där man kan inhämta kunskap.  

 

Nej det skulle säkert vara nyttigt. Visst kan man få mycket information tillslut.             

Men information skadar ju aldrig. Information och kommunikation... det är det           
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man säger, det har varit dålig kommunikation det är därför det blev som det              

blev. Så man kan hålla på med det där hur mycket som helst tycker jag. Så                

det blir ju nån slags plattform. Då kan man ha den och sätta upp så kan folk                 

tala om ”länka vidare den här så kan ni hitta ideér” eller erfarenhetsgrupper             

skulle funka.  

– Respondent 6 

 
Citatet grundar sig på svaret på frågan ifall respondent 6 tror att Facebooksidan Mat-              

och tekniknytt kan bidra med information och bra insikter, eller om den typen av              

information redan finns tillgänglig. Man kan se att det finns ett öppet sinne för nya               

kanaler och att interaktion samt att delningsmöjligheter av information inte hade           

skadat. Man kan se det som att ökad kommunikation med aktörer genom Mat- och              

tekniknytt är något som respondent 6 anser kommer göra den plattformen intressant,            

ur ett subjektivt perspektiv. Att kommunikationen måste fungera och spelar en stor            

roll belyses även i en följdfråga gällande GGC:s roll och vad respondent 6 får ut av                

att vara en del av projektet “Ökad livsmedelsförädling”: 

 
Jo men det håller ju samman med. Det är ju ända från jord till bord. Och vi är                  

ju rådgivare i odlingen och det som folk efterfrågar ska vi odla och det som vi                

ska odla ska vi veta hur vi ska odla. Får vi bara veta vad folk äter och trender                  

så förmedlar vi till lantbrukare, så här ska ni göra och det här kommer gå. Så                

det är ju väldigt bra att samarbeta, det finns ju ingen nackdel med det.  

– Respondent 6 

 
Det holistiska perspektivet blir således en ledstjärna i vad som bör visas på Mat- och               

tekniknytt. Att kunna påverka hela värdekedjan, som nämns i citatet: ända från jord             

till bord, är det som gör mest positiv påverkan, enligt respondent 6.  

5.5.1 Innehåll på portalen – Sammanfattning 

I detta avsnitt var huvudfokus att samla in synpunkter kring innehållet på sidan Mat-              
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och tekniknytt. Idag består Facebooksidan för det mesta av Twitter-inlägg som           

vidarebefordras direkt i flödet. De som får mest utrymme är primärt SLU (Sveriges             

Lantbruksuniversitet) och AGFO, tillsammans med enskilda personer. Respondenterna        

fick svara helt fritt kring ämnet för att vi skulle få en subjektiv bild över de enskilda                 

aktörernas största behov och önskemål. Vad som framkom under intervjuerna var           

primärt två huvudspår. Det ena handlade om information som de enskilda aktörerna            

finner relevanta. Det kunde vara allt från lokal information om regler och event till              

internationell forskning. Spektret blev därför väldigt vitt, och det blev tydligt att det inte              

går att kommunicera ut information som är för enkelspårig på kanalen.  

 

Det andra huvudspåret fokuserade mer på att skapa en digital portal där aktörer har              

chans att möta andra personer som kan dela med sig av sin kunskap, eller rent av                

inleda någon form av samarbete. Detta grundades i citat från några respondenter som             

kände ett behov av att kunna använda GGC som mellanhand till nya möjligheter. Vi ser               

detta som en tydlig koppling till en önskan att överbrygga strukturella hål, baserat på              

insikter från Burts (1992 & 2002) tidigare forskning. Med stöd i Ahujas (2000) forskning              

menar vi att Gotland som region kan bli mer slagkraftig ifall de gotländska aktörerna              

kan slå ihop sin kunskap. För att tillmötesgå detta anser vi att GGC kan därför anta en                 

roll som mäklare baserat på Quintane och Carnabucis (2016) tertius gaudens-strategi.           

Det innebär att GGC tar en roll för att mäkla i nätverket och tillhandahålla information               

från en aktör vidare till en annan. Respondent 2 nämner att vissa, tidigare okända,              

möjligheter har uppstått i form av att dra nytta av exempelvis transporter via andra              

aktörer – utanför det egna företaget. Det blev först möjligt då man började             

kommunicera med externa parter, vilket kan kopplas till nätverk och hur relationer            

mellan företag kan leda till nya möjligheter. I Quintane och Carnabucis (2016) forskning             

framgår det att en aktör som agerar utifrån tertius gaudens-strategin ofta gör det i en               

oinbäddad process. Den oinbäddade processen syftar till att mäklaren, GGC i detta fall,             

söker sig till nya aktörer för att kunna hämta ny information att sprida i sitt nätverk.                

Detta kan kopplas till Granovetter (1973; 1983) och Burts (1992) forskning kring            

kontakter och strukturella hål. Vi kan därför, baserat på denna analys, säga att GGC:s              

kommunikation bör grunda sig i en tertius gaudens-strategi för att skapa ett intressant             
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innehåll som kan leda till ett större följe av Facebooksidan.  

 

Vad vi kunde se var att vissa respondenter gärna efterfrågade mer praktiska lösningar             

på problem och att GGC, genom sitt breda kontaktnät, kunde vara nyckeln till att öppna               

fler dörrar. Respondent 7, i egenskap av tidigare rådgivare för bönder, betonade vikten             

av att information riktat till just rådgivare måste vara praktisk och lättförståelig för att              

denna kanal skulle ses som relevant. Respondent 6 menar samtidigt att all typ av              

information och kommunikation kan ha en positiv inverkan på ens verksamhet, och            

hade en generellt positiv inställning till GGC:s vision om portalen. Man kan se några              

samband mellan de olika respondenternas uttalanden, och det är primärt att           

informationen ska vara konkret, lättläst och ha en anknytning till det som är relevant              

just nu. Vi anser att man kan koppla detta till sensemaking. Weick (2011) och Dervin               

(1998) menar att sensemaking grundar sig i vad mottagaren uppfattar samt hur denne             

tänker och känner. GGC måste därför anpassa sin kommunikation efter målgruppens           

kunskap och intressen. Vi menar att det inte är tillräckligt att vidarebefordra andra             

aktörers budskap utan att man måste anpassa kommunikationen för att göra den            

intressant och begriplig för målgruppen. Detta är något som inte sker idag med de              

retweets som utgör flödet på Facebooksidan. För att bygga vidare på respondent 7:s             

uttalande om konkret och lättläst material måste GGC ha i åtanke att de lokala              

aktörernas behov, intressen samt förkunskap bör vara utgångspunkten när man          

anpassar sitt innehåll. 

 

Många av respondenterna har redan en övervägande god uppfattning av GGC:s arbete            

och deras initiativ. Fokus för denna uppsats är dock på hur den specifika kanalen på               

Facebook kan hjälpa GGC att nå sina mål, och baserat på den premissen blev dessa               

insikter essentiella för att kunna komma fram med en analys som sedan ämnar mynna              

ut i någon form av förslag på vidare arbete. Under kommande rubrik ska vi väva ihop                

alla svaren från de olika teman som tagits upp ovan, för att sedan hamna i en slutsats. 
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6. Sammanfattande diskussion 

I detta avsnitt ska vi föra en diskussion utifrån den teorigrund som presenterats             

tidigare i uppsatsen. Diskussionen kommer ta avstamp i alla de delar av empirin som              

lagts fram under rubrikerna ovan.  

 

GGC har över tid byggt upp ett starkt socialt kapital med utbildningar och seminarier.              

Detta kan ses utifrån Aldrich och Meyers (2010) definition av ett överbryggande            

socialt kapital, vilket är ett socialt kapital som ofta uppstår inom sociala institutioner.             

Samtliga respondenter vi talat med uttrycker ett starkt förtroende för GGC och deras             

arbete. Respondenterna talar om ett bra arbete samt att samarbetet är givande, då             

GGC kan hjälpa och stödja företagen. Det starka sociala kapitalet ger GGC en stor              

legitimitet att handla i frågor och driva utvecklingen framåt. Denna legitimitet kan            

liknas vid den moraliska legitimiteten enligt Suchmans (1995) definition av          

begreppet. Detta tack vare de initiativ och engagemanget för utbildningar, seminarier           

och workshops som GGC håller för de gotländska företagen. Arbetet ligger i linje             

med Gotland Grönt Centrums mål som har satts upp utifrån Region Gotlands            

hållbarhetsvision (Region Gotland, 2016). GGC får genom detta en legitimitet, som i            

sin tur gör att de är en aktör som personer vill lyssna på och ta lärdom av.  

 

Däremot finns det vissa aspekter som GGC bör fokusera mer på. Respondent 2             

påpekade i sin första intervju att de gotländska bryggerierna känner sig aningen            

utanför GGC:s sfär. Detta utanförskap grundar sig i den snäva definitionen för            

projektet Ökad livsmedelsförädling, då många ölbryggare inte identifierar sin produkt          

som ett livsmedel eftersom deras primära säljkanaler är restaurang och          

systembolaget, inte dagligvaruhandeln. Det är här vi anser att GGC kan använda sitt             

sociala kapital till att inkludera fler företag i sin vision. För att kunna inkludera flera               

företag, som i nuläget inte känner sig delaktiga, blir återigen ett           

sensemaking-perspektiv vitalt för kommunikationen. GGC behöver kartlägga de        

aktörer som behöver ytterligare motivation till att medverka för att kunna skapa ett             

bättre innehåll på Facebooksidan. Medvetenhet kring företagens situation och vad          
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som är bristfälligt i dagsläget bör vara ledstjärnan i utformningen av           

kommunikationen, vilket kan kopplas till Weick (2011) och Dervins (1998) definitioner           

av begreppet sensemaking. Vi anser att det idag finns en splittrad förståelse kring             

identiteten som bryggerierna ser sig själva ha kontra den identitet som GGC tilldelar             

dem. Enligt Maitlis och Sonenshein (2010) forskning kan detta leda till ett            

försvårande av meningsskapande (sensemaking), vilket vi anser har uppstått i detta           

specifika fall. Detta blir ytterligare en anledning till att kommunikationen kan spela en             

stor roll för att kunna engagera alla olika aktörer inom projektet.  

 

Ny information och nya kontakter är något som ökar kunskapsutbytet och innovation            

(Granovetter, 1973 & 1983; Hitt m.fl., 1993). Genom att öppna upp samtal och forum              

mellan olika kluster av branscher och skapa ytliga kontakter mellan dessa kan GGC             

på så sätt öka möjligheterna för innovation på Gotland. Detta kan liknas Gargiulo och              

Benassis (2000) forskning om låsta nätverk och vikten av att öppna upp kontakter             

mellan kluster, vilket i sig kan leda till ökad innovation enligt Hitt m.fl (1993). Något               

som det har funnits tendenser till är att många aktörer interagerar inom sina kluster,              

och inte lika mycket gränsöverskridande, sett utifrån empirin. De stora aktörerna har            

tillgång till koncerndata och har byggt upp ett starkt och brett kontaktnät. De mindre              

aktörerna interagerar också inom sina kluster – dock utan en stor koncern samt har              

ett mindre kontaktnät. Vi uppfattar därför att det finns tendenser till en del strukturella              

hål mellan dessa kluster, vilket är fenomenet som Ronald S. Burt (1992 & 2002)              

skriver om. Dessa strukturella hål behöver inte stanna mellan kluster på Gotland,            

utan kluster som befinner sig på fastlandet kan även ha strukturella hål mellan sig              

själva och sina branschkollegor på Gotland menar vi. Detta är dock en undersökning             

som inte vi har genomfört, och kan därför inte uttala oss om mer än att det kan                 

finnas tendenser, baserat på vår insamlade empiri. Då det finns en önskan att få in               

nya perspektiv som inte är helt och hållet regionalt blir det därför viktigt att kunna               

koppla samman de gotländska klustren med de som finns på fastlandet.  

 

Några av respondenterna har uttryckt sig positivt gentemot Facebook och de           

möjligheter som finns i den kanalen. Dock uttrycker väldigt få av respondenterna att             

dagens innehåll på Facebooksidan “Mat- och tekniknytt” direkt tilltalar dem. För           
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mycket innehåll är helt enkelt inte intressant och i en stressig arbetsdag läggs inte tid               

på att söka igenom sidan. Facebooksidan består idag av twitterinlägg från flera olika             

aktörer. Av dessa aktörer är det främst tre aktiva varav en, AGFO, är vanligast              

förekommande. Det är tydligt att dagens Facebooksida inte erbjuder den typ av            

information våra respondenter tycks vara intresserade av, inte heller används de           

funktioner på Facebook som skulle kunna användas för att stärka nätverkandet. De            

funktioner som syftas till är primärt den tvåvägskommunikation som kan upprättas           

mellan aktörer i realtid. Tvåvägskommunikationen är en viktig del i att skapa en             

gemensam förståelse, samtidigt som GGC kan interagera med målgruppen för att           

stärka sitt förtroende. Det stärkta förtroendet kan i sin tur leda till ett ökat              

engagemang från målgruppen och en form av institutionalisering kan skapas, vilket           

är något som Nielsen och Thomsen (2011) även lyfter i sin forskning.  

 

GGC bör jobba med att forma en egen kommunikation som väcker intresse för alla              

tänkta intressenter, och samtidigt försöka finna aktörer inom olika områden och           

branscher som kan inspirera gotländska företag. För att ge ett konkret exempel            

väljer vi att lyfta fram AGFO och hur GGC har hanterat den kontakten. GGC bjöd in                

AGFO för att hålla i föreläsningar och workshops i deras lokaler. Det ledde till en               

initierad relation mellan GGC, AGFO och GGC:s medlemmar. Respondent 3          

uttalade tydligt att AGFO var några som personen inte hade någon koll på innan              

dessa event ägde rum, men nu är AGFO en aktör som följs med stort intresse från                

respondent 3:s sida. AGFO har blivit en ny inspirationskälla för respondent 3 och             

personens företag, vilket blev möjligt tack vare GGC:s aktiva arbete med att länka             

ihop icke-relaterade aktörer med varandra. Vi kan göra den analysen utifrån           

Granovetters (1973 & 1983) teori om nära och ytliga kontakter, samt Burts (1992 &              

2002) teori om strukturella hål. Det strukturella hål som fanns mellan gotländska            

aktörerna och AGFO överbryggades med hjälp av GGC. GGC har fungerat som en             

gränsöverskridare och mellanhand i denna situation (Nielsen & Thomsen, 2011).          

Som tidigare nämnt är rollen som mellanhand något som går i linje med Quintane              

och Carnabucis (2016) forskning gällande hur en aktör kan agera utifrån en tertius             

gaudens-strategi i en oinbäddad process för att utöka ett nätverk. Respondent 3 och             

AGFO har varit ytliga kontakter till GGC, och det är genom dessa ytliga kontakter              
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som de kunnat överbrygga det strukturella hålet. Vi anser att GGC bör fortsätta med              

samma strategi som de har gjort tidigare med AGFO – att introducera nya,             

spännande kontakter för gotländska aktörer – även genom de digitala kanalerna.           

Genom sitt sociala kapital och den validitet som GGC innehar utifrån           

respondenternas perspektiv bör detta vara en framgångsfaktor, enligt oss.  

 

Utifrån den empiri som har samlats in under uppsatsen kan vi se tydliga aspekter ur               

Social Network Theory och network communication process bland de respondenter          

vi intervjuat. För att få positiva nätverkseffekter genom sin kommunikation bör GGC            

se vilka roller de olika respondenterna som har deltagit i denna uppsats kan tolkas              

ha. Med avstamp i Nielsen och Thomsens (2011) artikel är det viktigt att identifiera              

de olika rollerna för att kunna påverka informationsflödet. Tack vare en sådan            

kartläggning kan GGC rikta sin kommunikation mer till de isolerade aktörerna för att             

göra de mer delaktiga i nätverket och kunna bredda deras kontaktnät. Med ett             

bredare kontaktnät tillkommer fler källor för information, vilket är önskvärt då           

kommunikationen ämnar öka innovationsgraden och kunskapsspridningen på       

Gotland. Stjärnorna i nätverket behöver kanske inte i samma utsträckning ett           

bredare kontaktnät, däremot kan deras roll bli mer fokuserad på att sprida vidare             

information till sina kontakter. Respondenterna 1, 2, 3, 7 och 8 är representanter från              

stora företag, i Gotlands mått mätt. De har visat genom sina intervjusvar att de har               

tillgång till olika kanaler och har en god förmåga att kunna ta kontakt med personer               

som de behöver i sin vardagliga verksamhet. Utan att veta det exakta            

kommunikationsflödet som respondenternas företag har med andra aktörer        

definierar vi (författarna) dem som stjärnor. Som nämnt i teoridelen definieras aktörer            

med många kontakter och därmed en central roll i nätverk som en stjärna, vilket är               

något vi anser att respondenternas företag har. De mindre aktörerna som deltagit i             

studien är, jämfört med de tidigare nämnda företagen, definierade som isolatorer.           

Detta på grund av inte lika starka kontaktnät – och således blir mer isolerade i               

nätverket – samt driver verksamheter som är på en mindre skala.  

 

Oavsett vilken roll i nätverket företagen har (stjärnor eller isolatorer) har deras sätt             

att inhämta information sett ut på liknande sätt. De flesta av respondenterna            
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återkommer ofta till samma källor för att inhämta information, vilket resulterar i att             

den relationen ses som en nära kontakt. Som Granovetter (1973 & 1983) nämner i              

sina texter om nära och ytliga kontakter bildar detta ett kluster bestående av de nära               

kontakterna. Informationsflödet inom klustret blir smidigt, vilket respondenterna i         

regel uppfattar att deras nuläge är, samtidigt som det kan resultera i att klustret              

stänger ute information från andra kluster. Det är helt enkelt svårare för information             

som inte kommer inifrån klustret att ta sig igenom bruset. Detta kan resultera i att               

aktörerna inte söker efter nya informationskällor, utan förlitar sig på att det är             

tillräckligt som det är i dagsläget. Med denna analys kan vi se att GGC fyller en viktig                 

och central roll i att förse klustren med nya informationskällor.  

 

7. Slutsats 

Denna uppsats har som mål att besvara forskningsfrågan Hur kan Gotland Grönt            

Centrums Facebooksida “Mat- och tekniknytt” bidra till att stärka nätverket, “den           

gotländska livsmedelsförädlingssindustrin”, för att på så sätt effektivisera kunskaps-         

och innovationsutbytet? Anledningen till varför denna fråga är intressant att besvara           

grundar sig i de mål som har satts upp av Region Gotland för att öka den hållbara                 

utvecklingen, innovationsgraden och kunskapsspridningen på Gotland. GGC har        

som roll att bedriva en verksamhet som möter dessa målsättningar, bland annat            

genom sin kommunikation till aktörer inom deras nätverk. Då tidigare forskning har            

visat på att kommunikationen kan spela en stor roll inom liknande fall blev därför              

denna forskningsfråga relevant att besvara (Nielsen & Thomsen, 2011; Quintane &           

Carnabuci, 2016).  

 

Genom empirin har vi sett att GGC innehar ett starkt socialt kapital och en legitimitet               

som kan användas för att skapa ett innehåll på Facebooksidan Mat- och tekniknytt,             

som är både relevant och intressant för aktuella målgrupper. Genom sitt breda            

kontaktnät kan GGC samla information från många källor och dela med sig av den i               

flödet på Facebook. Det sociala kapitalet och legitimiteten bidrar samtidigt till att de             

gotländska aktörerna ser GGC som en trovärdig aktör att lyssna på, och därför bör              

72 



 

intresset för sidan vara stort. För att innehållet ska vara av intresse för målgrupperna              

måste GGC kartlägga vilka förutsättningar som de olika aktörerna agerar utifrån, och            

på så sätt få en bredare förståelse för målgrupperna. Sensemaking i form av dialog              

eller tvåvägskommunikation är därför en viktig aspekt i hur innehållet ser ut. Att             

enbart vidarebefordra inlägg från externa parter är inte tillräckligt, utan innehållet           

måste anpassas för den gotländska målgruppen och dess olika aktörer.  

 

Tvåvägskommunikation via Facebook kan vara en viktig faktor för att skapa en            

gemensam förståelse, vilket leder till ett ökat engagemang för att nå projektets mål             

samtidigt som en institutionalisering av interaktionen mellan aktörerna bildas. Detta          

leder till en regelbunden och kontinuerlig interaktion mellan aktörerna, vilket är av            

stor vikt för att de ska kunna fortsätta arbeta tillsammans när GGC:s aktuella projekt              

är avslutat. På så sätt kan Facebook bli en viktig del oavsett om GGC kommer driva                

plattformen eller om aktörerna gör det på egen hand. Vi kan dock se att inte alla                

aktörer är bekväma med Facebook som plattform, till exempel på grund av deras             

algoritmer eller sätt att hantera data, vilket är något som GGC bör hantera ifall de vill                

att fler ska använda just “Mat- och tekniknytt”. Men det är också av vikt att GGC är                 

medvetna om detta och agerar utifrån detta, då vår analys visar att Facebooks             

legitimitet (eller brist på sådan) kan leda till att även GGC:s legitimitet påverkas i              

aktörernas ögon. Den exkluderande faktorn, det vill säga att vissa aktörer undviker            

Facebook, blir här av yttersta vikt att ha i beaktning, samt motarbeta, för att kunna               

utföra en fungerande kommunikation med målgruppen i framtiden. 

 

Om GGC antar en roll som gränsöverskridare mellan nätverket och omgivningen,           

samtidigt som de är en länk mellan aktörer i nätverket genom att skapa broar mellan               

kluster utifrån väl valda ytliga kontakter (weak ties), kan GGC strategiskt överbrygga            

strukturella hål som är nyttiga för en ökad innovationsgrad. Den ökade närvaron av             

nya aktörer tillsammans med möjligheten att länka ihop isolerade aktörer med resten            

av nätverket genom Facebooksidan bidrar till att nå målen med projektet “Ökad            

livsmedelsförädling”. Då målsättningen är ökad innovationsgrad och       

kunskapsspridning anser vi därför att Facebooksidan, utformad baserat på ovan          
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nämnda faktorer, är en kanal som har stor potential att förbättra GGC:s            

kommunikation med sin målgrupp.  

 

7.1 Framtida forskning 

Projektet Ökad livsmedelsförädling har år 2020 som ett definitivt slut. Då är det tänkt              

att projektet ska vara klart samt att insatserna är färdiga. Detta behöver inte betyda              

att det övergripande målet med att öka värdet på livsmedelsförädling inom region            

Gotland behöver vara nått. Den framtida forskningen bör fokusera på olika kanalval            

för informationsspridningen utöver Facebook. Då denna studie kunde visa splittrade          

åsikter kring plattformen kan det därför vara intressant att se hur andra typer av              

digitala plattformar kan bidra till ökad kunskapsspridning och innovation. Den          

framtida forskningen kan även anta en kvantitativ ansats för att med mer faktiska             

siffror se hur kunskapsspridningen kan öka genom överbryggande av strukturella          

hål. 

 

7.2 Teoretiskt bidrag 

Uppsatsens teoretiska bidrag är att visa hur tekniska plattformar kan påverka           

legitimiteten hos en aktör. Vår uppsats visar tendenser till att Facebook som digital             

plattform kan påverka legitimiteten hos en organisation som använder sig av           

Facebooks tjänster. Således påverkar Facebooks egna legitimitet en organisations         

legitimitet i egenskap av användare. Det kan resultera i att aktörer som vill ta del av                

en organisations flöde kan drar sig från att göra detta om man måste gå igenom               

Facebook. 

7.3 Empiriskt bidrag 

Denna uppsats ger ett empiriskt bidrag i form av intervjusvaren från de respondenter             

som deltagit i uppsatsen. Det har gett en tydlig inblick i hur detta urval av aktörer                

känner kring informationsinhämtning och kunskapsspridning genom digitala kanaler.        
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Detta är något som inte har presenterats i tidigare forskning i denna kontext, vilket              

stärker argumenten för det empiriska bidraget.  
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Bilagor 
 

Intervjuguide 
 
Informationsupptagning - Nulägesanalys 

- Tar du till dig ny forskning och teknik i ditt arbete? 
- Om ja; hur tar du dig till den informationen, vilka kanaler eller 

plattformar? 
- På vilket sätt anser du att informationen kan hjälpa dig utveckla ditt företag? 
- Hur mycket tid lägger du ner på att ta in ny information? 

- Är informationsupptagningen konstant eller varierar den under olika 
perioder? 

- Är du nöjd med situationen så som den är just nu? 
- Anser du dig vara uppdaterad med ny och relevant information? 
- Anser du att det är en viktig del av din vardag? 
- Finns det några anledningar till att du i dagsläget inte använder vissa 

kanaler/digitala hjälpmedel för att samla in information? 
- Vilka anledningar är dessa? 

 
Motiv 

- Är du intresserad av att öka ditt intag av ny information? 
- Vad skulle du behövas för att få relevant information? 
- Varför hämtar du in ny relevant information? 
- Känner du att du har tillgång till den informationen du behöver för att göra en 

utförlig nulägesanalys? 
- Varför väljer du de kanaler som använder dig av? 
- Arbetar du idag tillsammans med andra aktörer inom samma marknad för att 

dra nytta av varandras erfarenheter? 
- Är innovation en viktig del i ditt arbete skulle du säga?  

- Vill du gärna förnya dina produkter el. processer? 
- Vilka är de största utmaningarna som ditt företag står inför ur ett långsiktigt 

perspektiv? 
- Är det någon information som du känner behov av att inhämta för att 

kunna möta dessa utmaningar, men som du saknar i dagsläget? 
 
Intresse 

- Vad för typ av information är du intresserad av? 
- Vilken typ av information är viktigast för dig? 
- Vad kan informationen bidra med till ditt yrke? 
- Är det någon typ av information som du i dagsläget saknar? 
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- Hur upplever du att avsaknaden av information påverkar dig i ditt yrke? 
- Hur tar du till dig information på bästa sätt? Genom att läsa på digitala 

plattformar, konferenser, prata med kollegor face-to-face? 
- Är det några specifika tillfällen som du har identifierat där du kände att du 

hade velat ha tillgång till en portal där information fanns samlad gällande *den 
uppdagade situationen*? 
 

Digitala plattformar  
- Använder du digitala plattformar för informationsinhämtning? 

- Om ja; vilka plattformar använder du dig av? 
- Hur kom du i kontakt med dessa? 
- Varför använder du dig av just dem? 
- Hur skulle du beskriva en optimal informationsportal för dig och ditt företag? 

- Vilken typ av information är viktigast, och hur ser den ut rent visuellt? 
- På en digital plattform för informationsinhämtning, vilka funktioner/vilken info 

är viktigast för dig? (ex. kortfattad info, chattfunktioner, akademiska artiklar, 
snygg layout osv osv) 

 
 
Facebook/Mat- och tekniknytt [adderade frågor till intervjudel 2] 

- Är Facebook en plattform som du känner dig trygg på och som kan vara till 
nytta för dig när det kommer till informationsinhämtning? 

- Vad för typ av information tror du att du skulle kunna få från Facebook? 
- Vad skulle få dig att använda denna plattform? Vad skulle göra den intressant 

för just dig? 
- Nätverkande har varit ett framstående tema har vi sett. Hur skulle denna 

plattform kunna underlätta nätverkandet mellan andra gotländska aktörer för 
dig? 

- Är det några gotländska aktörer som du skulle vilja ha mer kontakt med i 
dagsläget som skulle kunna hjälpa dig/er med er verksamhet? Det kan gälla 
logistik, råvaror, kunskap mm… 

- Om du reflekterar över din position, hur skulle du säga att ditt företag 
interagerar med andra? Sprider ni vidare mycket kunskap till andra, eller är ni 
mer passiva och hämtar in kunskap? 

- Tror du att Mat- och tekniknytt kommer bidra med nyttiga insikter och bra 
information för dig? Eller föredrar du att inhämta informationen från andra 
källor/plattformar/tjänster? 

- Känner du att du kan dela med dig av kunskap och information till andra 
aktörer, men i nuläget inte har en kanal där du kan göra det på? 

 
 

Nedan visas missivbrevet som skickades ut 
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Masteruppsats om informationsspridning inom livsmedelsindustrin på Gotland 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter vid Uppsala universitet som skriver en uppsats i samarbete med 

Gotland Grönt Centrum. Vi ska genomföra några intervjuer för att samla åsikter och 

tankar kring hur kommunikationen till företagare inom livsmedelsindustrin bör se ut i 

framtiden, specifikt . Vi skulle gärna vilja ha kontakt med dig. Vi kommer att samla 

intervjumaterial från olika delar av livsmedelsindustrin för att få en så enhetlig bild 

över situationen som möjligt.  

 

Målet med projektet är att skapa en enhetlig plattform där företagare kan samla på 

sig information, som i sin tur ska främja innovation och kunskapsspridning. 

Intervjuerna kommer således att leda till en kunskapsgrund för att kunna utforma 

plattformen efter de framtida användarnas preferenser.  

 

Intervjun kommer att pågå i ungefär en timme, och med ditt samtycke gärna spelas 

in för korrekt transkribering. Svaren från intervjuerna och inspelningar kommer att 

behandlas internt mellan oss två studenter, handledaren för uppsatsen (Therese 

Monstad, Uppsala universitet) samt projektgruppen vid Gotland Grönt Centrum. 

Total anonymitet kan utlovas vid presentation av svar i uppsatsen.  

 

Hoppas att du är sugen på att ställa upp, det hade bidragit enormt.  

 

Tack på förhand! 

 

Tom Axner, masterstudent vid Uppsala universitet – Management, kommunikation och IT 

Philip Zetterlund, masterstudent vid Uppsala universitet – Management, kommunikation och IT 

 
Kontaktuppgifter för vidare frågor: 

Tom: XXX 

Philip: XXX 
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