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Abstract 
 
Network is a difficult term that many have tried to explain. The terms colliding with this                

huge phenomenon are endless and makes you even more curious to define it. Why has it                

become so important for entrepreneurs and how do they use it? By contacting local              

entrepreneurs and ask them about their work we got the result that networks has many               

different shapes and it is near to impossible to define it as just one thing. Networking has                 

become an important tool that entrepreneurs use to succeed with their businesses. The             

importance of networking is hard to describe but from our study we learned that today you                

can not survive without it. 
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Förord  

 
Vi vill här ta möjligheten att tacka vår handledare, Mikael Wiberg, för sina kloka ord,               
positivitet samt stora tålamod genom hela studiens gång. Dessutom vill vi tacka våra             
respondenter för visat intresse att delta, samt sina tankeväckande och ärliga svar.  
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1. Inledning 

 
1.1 Bakgrund  
“Vad är ett nätverk?” Det man möjligtvis börjar att tänka på är vad för typ av nätverk man                  
pratar om. En del kanske associerar det med klassiska nätverksträffar eller tekniska datanät.             
Andra tänker på sociala nätverk och kontaktnät som man har runt om sig. Om det är ett stort                  
eller litet, ett formellt eller informellt, ett privat eller professionellt? Varför vi vill svara på               
den här frågan är helt enkelt för att se hur viktigt nätverk är och har blivit inom branschen                  
för digital medieproduktion. Vad betyder egentligen den digitala utvecklingen för fenomenet           
nätverk? Inte har den samma betydelse som för tio år sedan.  

Under vår utbildning på programmet, Digital medieproduktion, får vi ofta höra om  
vikten att ta vara på varandras kompetenser, att vi en dag kanske kommer att behöva dem.                
Den tanken gör oss därför nyfikna på hur begreppet nätverk egentligen ter sig för digitala               
entreprenörer ute i arbetslivet. Är det en avgörande faktor för att bli en lyckad entreprenör?               
Vi går in i denna studie med en hel del frågor och funderingar, men något vi är någorlunda                  
säkra på är att fenomenet nätverk har mer svar än vad man kan tro.  
 

“Networking is a problematic term in many ways. It has not only been used to denote 
different aspects of work, ranging from the use of personal contacts to different 

co-operative forms of work but also to describe overall trends in society as well as technical 
devices in computer networks.” Ljungberg (1997, 4). 

 
1.2 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka betydelsen av att nätverka och ta reda på vad det betyder för                 
digitala entreprenörer i arbetslivet inom digital medieproduktion. Syftet är även att få en så              
pass bred kunskap som möjligt över vad ett nätverk är och vad det innebär.  
 

1.3 Frågeformuleringar 
 
● Vad är ett nätverk? 
 
● Vad är betydelsen av att nätverka för digitala entreprenörer? 
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2. Begrepp 
I detta avsnitt presenteras kortfattat begrepp som har varit av vikt för vår studie. För mer                
beskrivande information se avsnitt fyra “tidigare forskning.” 
 

2.1 Formellt/informellt nätverk 
Ett formellt nätverk är ett bestämt nätverk som innehar regler och överenskommelser om             
hur nätverket ska fungera. För att kunna kalla ett nätverk formellt ska det finnas en               
gemensam vision hos medlemmarna i nätverket och de ska samarbeta med varandra            
kontinuerligt. Ett informellt nätverk är inte förutbestämt utan där kanske man samarbetar            
mer sällan och när behovet finns. 
 

2.2 Öppen innovation  
Öppen innovation är när företag använder källor och söker ny kunskap från externa aktörer              
samt tillåter intern kunskap att användas av andra utanför företaget (Lakemond & Tell 2016,              
21). 
 

2.3 Digital entreprenör 
En digital entreprenör är en entreprenör som valt att använda internet som utgångspunkt             
(Nyberg 2012, 16).  
 
2.5 Socialt kapital  
Socialt kapital är relationer som baseras på förtroende och blir därmed värdefulla            
(Landström & Löwegren 2009, 233). Att inneha socialt kapital gör det enklare för en              
entreprenör att skapa ett framgångsrikt nätverk. 
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3. Metod 
Metod är inte bara ett sätt att förklara hur en studie har genomförts och med vilka medel.                 
Metoden ger en viktig förståelse för läsaren på så sätt att den genomsyrar ett resonemang               
eller argumentation (Alvehus 2013, 16). Vi anser därför att det är viktigt att i metodavsnittet               
beskriva och redogöra för metodvalen som skett under studiens gång, från tidigt förarbete             
och urval till metodvalet för datainsamling och analys. Utöver det så beskrivs även             
forskningsetik samt metodkritik. 
 

3.1 Förstudie 
Innan en datainsamling påbörjas är det viktigt att identifiera specifika mål för studien och på               
så sätt lägga grunden för hur datainsamlingen planeras, vilka metoder som ska användas             
samt den analys som ska utföras (Preece et al. 2015, 286).  

Förstudien var ett sätt att, utifrån frågeställningarna och syftet med studien, klargöra på  
vilket sätt studien skulle genomföras för att få fram det resultat som var eftertraktat, samt att                
se över vilka förutsättningar vi behövde ta hänsyn till under perioden. Här ville vi även få en                 
översikt över den forskning som fanns kring ämnet och att se över den nytta vår studie kunde                 
ha. En tidig observation som gjordes var att forskningen vi fann, om nätverk och att               
nätverka, främst var från 80, 90 och tidigt 00-tal. Nyare forskning som beskrevs utifrån              
begreppet nätverk blev svårare att hitta. Den insikten blev en stärkande faktor för vikten av               
vår uppsats och vetskapen om hur nätverk kan te sig idag. 
 
3.2 Urval 
Syftet med studien är att undersöka digitala entreprenörer som på något sätt nätverkar eller              
är med i ett nätverk. Redan här kan man ana en bred population för studien. Det med tanke                  
på den digitala utvecklingen som skett bland företag och att fler ser en nytta av att använda                 
sig av internet. Att digitala entreprenörer dessutom nätverkar på något plan kan man ana är               
trovärdigt. I vår studie har vi strävat efter att lyfta fram fenomenet nätverk ur olika               
perspektiv, eftersom vi vill få en bred syn på fenomenet nätverk. Utifrån förutsättningarna vi              
hade har vi valt att intervjua entreprenörer med olika fokus, erfarenheter och etablering i              
branschen.     

 
“Syftet med en kvalitativ undersökning är dock nästan alltid att få en så bred och 

noggrann beskrivning som möjligt av det fenomen man vill belysa, man kan därför välja 
personer som är så olika varandra som möjligt för att komma åt bredden i 

uppfattningarna.” (Hedin 1996, 3). 
 

Vid valet av respondenter hade vi redan funderat på vad för typ av entreprenörer vi ville                
samtala med. Först kontaktade vi personer som hade anknytning till varandra genom ett             
kreativt kollektiv. Då alla inte hade möjlighet att delta, fick vi göra ett bekvämlighetsurval              
utifrån dem som kunde ställa upp. Valet av de andra respondenterna skedde utifrån tips och               
kontakter vi fick reda på under föregående intervjuer. På det här sättet tog vi oss från den                 
första respondenten till den sista med hjälp av att nätverka. Det var viktigt för oss att                
respondenterna vi pratade med kunde ge oss olika perspektiv på hur nätverk kan se ut och                
dess betydelse för dem. Respondenterna delades senare in i respektive “huvudnätverk”. 
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3.2.1 Om respondenterna 
I tabellen nedan presenteras fem digitala entreprenörer. Alla intervjuer är kodade för att             
anonymisera deltagarna. 
 

Namn Roll Typ & plats Kön 

R1 Digital entreprenör Entreprenör 
Medlem i kreativt 
kollektiv 

Man 

R2 Digital entreprenör Mindre företag i 
Göteborg & 
Stockholm 
Medlem i kreativt 
kollektiv 

Man 

R3 Styrelseledamot 
Kreatör 

Lokalt nätverk & 
branschorganisatio
n i Umeå 
Medelstort företag i 
Umeå 

Kvinna 

R4 VD 
Digital entreprenör 

Medelstort företag i 
Skellefteå & Umeå 

Kvinna 

R5 VD 
Digital entreprenör 

Medelstort företag i 
Skellefteå & Umeå 

Man 

Tabell 1. En sammanfattning över respondenterna med beskrivningar av deras roll, plats            
och kön. 
 
R1 har länge frilansat med att göra film och musikvideos. Sedan tio år tillbaka har han sitt                 
egna företag och arbetar som regissör, producent och redigerar huvudsakligen film och            
musikvideos, men även reklam och konstprojekt. R1 är en del av N1 och har tidigare även                
varit en del av N2. R2 jobbar som motion designer och var med och startade 2010 sitt företag                  
i Umeå. Företaget är ett mindre företag som sysslar med animation och informationsfilmer             
och har idag sex anställda. Företaget har nyligen flyttat sitt Umeå-kontor till Stockholm och              
Göteborg. R2 är en del av N1 och har tidigare även varit en del av N2. R3 är styrelseledamot                   
för N2 som är en branschorganisation i Umeå. Hon är även kreatör för samma företag som                
R4 är VD för. R4 är VD för ett medelstort företag som har fäste i Skellefteå och Umeå.                  
Företaget registrerades 2005 och har tio anställda. Företaget är en PR-byrå och ingår i              
samma koncern som R5 är VD för. R5 är VD för ett medelstort företag som har fäste i                  
Skellefteå och Umeå. Företaget har 26 anställda och har funnits sedan 1991. Med tiden har               
företaget utvecklats från en reklambyrå till en kommunikationsbyrå och tar nu steget vidare             
till varumärkesutvecklare. R5 har funnits i företaget sedan 1998. R5 ingår i samma koncern              
som R4.  
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3.2.2 Om nätverken 
 

Namn Respondenter Begrepp Plats 

N1 R1, R2 Mindre nätverk, 
privata relationer, 
formellt nätverk, 
socialt nätverk 

Umeå, Stockholm, 
Göteborg 

N2 R3 Mindre nätverk, 
professionella 
relationer, 
affärsmässigt 
nätverk, formellt 
nätverk 

Umeå 

N3 R4, R5 Stort nätverk, 
privata och 
professionella 
relationer, 
affärsmässigt och 
socialt nätverk, 
formellt nätverk 

Umeå, Skellefteå 

Tabell 2. En sammanfattning av nätverken och vilka begrepp dem kan beskrivas med samt              
deras plats. 
 
N1 är ett mindre nätverk som består av fem företag. Dem kallar sig för ett kreativt kollektiv                 
och tillsammans producerar de film, reklam och övriga produktioner. N2 är en            
branschorganisation som består av ett 20-tal företag som man kallar medlemmar. Målet med             
N2 är att hjälpa sina medlemmar att göra bättre affärer. Varje medlem betalar en summa för                
att vara med. Organisationen utser en styrelse som jobbar ideellt för att se till att deras mål                 
uppfylls. N3 är ett större nätverk som dels består utav en koncern men även övriga kontakter                
som är viktiga för företagen som finns i koncernen. 
 

3.2.3 Avgränsning 
Vi tog oss an studien med förhoppningen om att få en sådan bred förståelse för fenomenet                
nätverk och dess betydelse som möjligt. Vad vi snabbt förstod var att en persons nätverk kan                
vara oerhört stort och komplicerat på grund av att det överlappar i flera fall med andra                
nätverk. Vi har i det här fallet valt att placera respondenterna och analysera deras svar               
utifrån “huvudnätverken” dem i första hand är medlemmar i. 

 
3.3 Metod för datainsamling     
Vår studie har ett större fokus på kvalitativ data än kvantitativ data. Hedin (1996, 3) skriver                
att kvalitativa studier omfattar ofta ett litet antal personer, men där man istället använder              
principen “less is more” (Mc Cracken 1988, refererad i Hedin 1996, 3). Eftersom vi visste att                
vi inte skulle få tillgång till ett stort antal personer så passade kvalitativ datainsamling bättre.               
Vårt främsta intresse var att få reda på varje individs egna upplevelse, tolkning och syn på                
fenomenet nätverk. Den här typen av svar kan man endast samla in genom kvalitativa              
studier (Hedin 1996, 3). 
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Intervjuerna som skedde var i form utav semistrukturerade intervjuer, vilket är den  
vanligaste formen av metodval vid kvalitativa undersökningar. Det är även bra för att få              
personen att berätta så mycket som möjligt utan att ledas allt för mycket av intervjuaren               
(ibid, 6). Vi visste ungefär vad vi ville få svar på men vi ville även öppna upp för nya frågor                    
och svar som vi inte tänkt på tidigare. Det som kan vara en nackdel är att varje intervju kan                   
anta sitt eget format och på så vis inte vara överensstämmande, vilket gör att analysen blir                
mer tidskrävande.  

Hälften av intervjuerna gjordes på distans via Skype. Även om vi hade föredragit att  
träffa alla entreprenörer personligen så finns det vissa fördelar som till exempel att             
respondenten känner sig mer avslappnad i sin egna miljö (Preece et al. 2015, 306). Alla               
intervjuer spelades in med respondenternas samtycke för att säkerhetsställa att ingen           
information gick förlorad för att sedan transkriberas i separata dokument.  
 

3.3.1  Forskningsetik 
För att undvika konflikter och för att kunna genomföra vår studie så smärtfritt som möjligt               
använde vi oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002, 7-14). De kan           
förkortas till fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet       
och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att tala om syftet med studien för den som ska delta.  
De ska informeras om sin uppgift i studien och vad som gäller angående deras roll i studien.                 
Innan varje intervju talade vi om för deltagaren att vi skulle använda ljudinspelare och att               
deras riktiga namn inte skulle användas i studien. Vi meddelade även att om det var någon                
fråga som de inte ville svara på så behövde de inte. 

Samtyckeskravet handlar om att deltagaren själv har rätt att bestämma om sin  
medverkan i studien. Eftersom vi använde oss utav intervju som datainsamlingsmetod så var             
det endast för deltagaren att svara på våra frågor och inte delta i något test. Vanligtvis är det                  
kravet mer aktuellt om man har en deltagare som är yngre och kräver målsmans tillåtelse,               
men eftersom alla våra deltagare var vuxna så blir det här kravet inte aktuellt för oss. 

Det tredje kravet heter konfidentialitetskravet och handlar om att informationen om 
deltagarna ska ge stor konfidentialitet och personuppgifterna skall hanteras med försiktighet           
så att inte obehöriga personer kan ta del av dem. Vi valde därför att inte använda deras                 
riktiga namn i den här studien och använde istället kodnamn som nämns i avsnittet innan.               
Vi var även noga med att meddela deltagarna om det innan vi började intervjun. Vi valde                
även att inte beskriva deltagarna mer än vad som var nödvändigt för studien. 

Nyttjandekravet handlar om vad informationen som samlas in används till. I vårt fall  
kommer informationen endast att användas till den här studien, alltså för att besvara våra              
frågeställningar, vilket vi även informerade deltagarna om både före och efter intervjuerna. 

 
3.4 Metod för analys av empiri 
Preece et al. (2015, 365-366) beskriver tre typer av kvalitativ analys; identifiering av             
återkommande mönster och teman, kategorisering av data och analys av kritiska händelser.            
Preeces tre analysmetoder kan med fördel kombineras, men vi använde oss endast av två              
metoder, identifiering av mönster och teman och kategorisering av data. 
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3.4.1 Återkommande mönster och teman 
Att analysera något startar ofta med inledande reaktioner och observationer utifrån datan            
(Preece et. al 2015, 348). Det gäller att gå igenom materialet flera gånger för att få en                 
uppfattning och börja se återkommande mönster och teman i vad som sägs. När vi fann citat                
som var återkommande la vi in dem i ett eget dokument. Teman som utformades var i form                 
utav motparter för att få in en bred information i varje tema. Exempel på teman var: 
● Digitala entreprenörer om nätverk 
● Stort nätverk vs litet nätverk 
● Samarbete vs konkurrens 
● Öppen innovation vs företagshemligheter 
● Privata relationer vs professionella relationer 
 

3.4.2 Kategorisering av datainsamling 
För att gå djupare in i analysen gör man sedan kategorier utifrån gemensamma teman man               
hittat kombinerat med målet med studien. Kategorierna som man skapar ska kunna            
innehålla svar på ens frågeställningar (Preece et. al 2015, 366). Exempel på kategorier var:  
● Hur nätverkar man?  
● Hur överlever entreprenörer? 
● Svårigheter inom nätverk 
● Syftet med att vara med i ett nätverk 

 
3.5 Metodkritik 
För att ge läsaren den fulla förståelsen av arbetets tillvägagångssätt och resultat ser vi att det                
är viktigt att presentera en metodkritik. Att samla in data på ett sätt som i slutändan                
resulterar i användbar och korrekt information är viktigt men även svårt. När det kommer              
till intervjuer, som var vår metod för insamling av data är det viktigt att inte styra samtalet                 
utan att låta respondenten tala fritt. Med tanke på att vi har en mindre erfarenhet av                
intervjuteknik kan det därför vara svårt att inte vara allt för ledande eller att genomföra               
intervjuerna på ett helt korrekt sätt. Med tanke på att varje intervju, med sin              
semistrukturerade form, antog sin egna form utifrån vad respondenterna tog upp, försvåras            
arbetet vid tolkning och analys. Vi har försökt att under denna process vara enade över vad                
tolkningarna är och vad den insamlade datan egentligen betyder. Resultaten grundar sig i             
fem intervjuer vilket kan kritiseras eftersom det är aningen få. För att få ett ännu mer                
utförligt och säkert resultat krävs det att man får information från en större mängd              
respondenter. Vi anser att tidsbristen var en faktor till varför fler intervjuer inte utfördes.              
Resultaten bör därför inte ses som absoluta eller allmänt generella. 
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4. Tidigare forskning 
 

4.1 Vad är ett nätverk? 
“The term network can refer to many kinds of arrangements, groupings, intersections and 

exchanges between very different kinds of things.” (Dewdney & Ride 2013, 47). 
 
Landström och Löwegren (2009, 232) säger att ett nätverk uppstår när olika aktörer eller              
individer bygger upp relationer med varandra. En relation mellan två parter brukar kallas en              
dyad, relationen mellan tre parter kallas triad och relationen mellan flera parter kallas ett              
nätverk av relationer. Det hävdas ofta att entreprenörskap och nyföretagande skall ses som             
en process där nätverkandet är en nödvändig del (Johannisson m.fl. 1997 refererad i             
Landström & Löwegren 2009, 232) - entreprenörens nätverk (som en del av det sociala              
kapitalet) är en nödvändig del av etableringsprocessen när andra resurser och           
trovärdigheten saknas. 

Enligt Greve (1995, 4) är nätverk något som fokuserar på den sociala kontexten av  
entreprenörer. Nätverk kan beskrivas via storlek, aktivitet, densitet, avstånd och mångfald.           
Han säger att densiteten refererar till hur nära personerna i ett nätverk är. Ett nätverk där                
alla känner varandra har hög densitet, den här typen av nätverk har förmodligen därför ett               
överskott med information. Men motsatsen till detta i ett nätverk med låg densitet kan              
betyda att kontakterna till skaparen av nätverket inte känner varandra så väl och därför är               
chansen för överskådlig information mindre. 

Bhattacharyya (2010, 212) nämner i sin artikel The Networking Entrepreneur att  
nätverk kan kallas för en uppsättning av relationer där tilliten är hög och att man länkas                
samman antingen direkt eller indirekt till en social grupp. En formell beskrivning av             
nätverksperspektivet talar om att entreprenörskap är inbäddat i nätverk för fortsättande           
sociala relationer. 

I boken The Digital Media Handbook talar man om att datorer är länkade till varandra  
genom nätverk. Då undrar man, har datorer skapat modellen för hur ett socialt nätverk ser               
ut? Författarna talar om hur man kan applicera nätverk från datorer på sociala nätverk och               
vikten av att förstå vad man menar när man talar om nätverk och vad det används till.                 
Nätverk kommer till i arbetslivet och i det vardagliga livet. Det kan beskrivas som              
ihopkopplat genom olika vägar och trådar så som elektricitet fungerar, men att personer             
träffas och delar sina intressen och kompetenser (Dewdney & Ride 2013, 47). 
 

4.2 Olika sorters nätverk 
 

4.2.1 Stort nätverk vs litet nätverk 
“A high number of network persons increases the chances of receiving useful information. 
Therefore, the size of the network may be one of the most important variables explaining 

the successful establishment of new businesses.” (Greve 1995, 5). 
 
Det finns olika sätt säga vad ett nätverk är och hur det formas. Greve (1995, 5) nämner i sin                   
artikel att har man ett stort nätverk finns det risk för att man får mindre tid för varje medlem                   
men att det finns en bättre chans att man skulle hitta användbar information genom att               
spendera mindre tid tillsammans med fler personer. Hur mycket tid man väljer att spendera              
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med medlemmar i sitt nätverk kommer alltid öka chansen för att få användbar information              
genom att föra dialoger med andra personer. Rainie och Wellman (2012, 132) håller med              
Greve om att ju större nätverket är, ju större chans är det att man hittar användbar                
information och när man är fler medlemmar så skapas det fler grenar utåt, som kan kopplas                
samman med andra nätverk.  

Entreprenörer i senare faser av att etablera sin verksamhet har större nätverk och  
använder sin tid till att underhålla relationerna mer än entreprenörer som befinner sig i              
tidigare faser. Enligt Greve (1995, 5) är alla nätverk kategoriserade i klungor. Han säger även               
att nätverk med låg densitet är mer framgångsrika inom entreprenörskap än nätverk med             
hög densitet. Landström och Löwegren (2009, 233) säger att ett stort nätverk är värdefullt              
för entreprenören då det kan öppna upp för fler resurser. Därför är ofta de som har haft                 
erfarenhet av branschen innan, mer lyckosamma i sitt företagande eftersom dem har skapat             
sig ett större nätverk att använda sig av. 

I ett mindre nätverk är det lättare att utveckla en trygghet som ger en modet att våga  
vara mer transparent och öppen. I avhandlingen Networking (Ljungberg 1997, 69)           
presenteras en IT-grupp som arbetar nära varandra och berättar att de utvecklat närmare             
och tryggare relationer. Genom att vara placerade nära sitt kundnätverk så utvecklar man             
närmre relationer och därför känner man en trygghet och vågar vara mer öppen med              
varandra. 
 

“The users dare ask questions that they perhaps believe are naive.” (Ljungberg 1997, 69). 
 

4.2.2 Affärsmässigt nätverk vs socialt nätverk 
Landström och Löwegren (2009, 233) lyfter fram att det finns två typer av nätverk och kallar                
dem för affärsmässiga- och sociala nätverk. Johannisson m.fl. (refererad i Landström &            
Löwegren 2009, 233) säger att relationerna kan vara mer eller mindre formella i båda              
typerna och att de är svåra att särskilja. Affärsmässiga relationer kan utvecklas till sociala              
relationer eller tvärtom (Larson m.fl. 1992 refererad i Landström & Löwegren 2009, 233).             
Ett affärsmässigt nätverk brukar innefatta samarbeten företag emellan och ett socialt nätverk            
uppstår oftare inom familj, vänner och bekanta. Ett affärsmässigt nätverk används nog oftast             
inom mer etablerade företag medan det sociala nätverket nog förekommer oftare hos mindre             
nystartade företag. 

Ett affärsmässigt nätverk förklaras av författarna som samarbeten företag emellan.  
Varför man väljer att skapa den här typen av nätverk kan bero på att man ibland inte har alla                   
resurser som krävs och att det kan vara billigare att samarbeta med några som har rätt                
tillgångar. De talar om fem olika bindningar som kan uppstå företagen emellan, tekniska,             
tidsmässiga, kunskapsmässiga, sociala, ekonomiska och juridiska bindningar. Syftet med         
dessa bindningar är att effektiviteten ökar när den pågår över en längre tid och när båda                
parter blir medvetna om sina respektive problem och möjligheter blir det möjligt att             
utvecklas. Något annat som hjälper är att när man investerar i att binda sig så stängs                
eventuella konkurrenter ut från relationen och relationen blir en resurs som är svår för andra               
att imitera. En nackdel kan vara att flexibiliteten i en viss mån försvinner men för att uppnå                 
dessa långsiktiga affärerna så kanske man får offra att inte vara flexibel (ibid.) 

Det sociala nätverket innehåller både socialt kapital (relationer baserade på förtroende)  
och humankapital (kunskaper och erfarenheter), eftersom dessa två typerna av kapital frodas            
och utvecklas vid användning så blir de mer värdefulla än det finansiella kapitalet. Man kan               
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nästan driva ett företag helt utan finansiellt kapital men med hjälp av det sociala nätverket               
kan det finansiella kapitalet minskas eftersom man hittar kompetensen bland sina bekanta            
istället. Sociala nätverk har dock inte bara fördelar, om man endast samarbetar med             
personer som bekräftar och håller med en, finns risken att man hamnar i en dålig cirkel                
(ibid.) 
 
“Nätverken måste vara tillräckligt öppna och dynamiska för att inspirera till nytänkande.” 

(Landström & Löwegren 2009, 236). 
 

4.3 Hur arbetar man inom nätverk? 
Redan 1997 hade man börjat förstå att artefakter skulle bli en stor del av våra liv. Datorer och                  
telefoner spelar nu en stor roll i våra arbetsliv och förbättrar och förenklar nätverkande              
(Ljungberg 1997, 67). Genom att röra sig utanför de “professionella linjerna” för att             
underhålla personliga relationer, skapar och utvecklar personer sina egna grupper och tar            
ansvar för dem. Det är nätverkande enligt Ljungberg. 

I artikeln Embracing digital networks: entrepreneurs social capital online talar man  
om att det inte finns många studier som presenterar hur entreprenörer bygger socialt kapital              
via sociala medier, men det finns bevis för att användandet av både Facebook, Linkedin och               
Instagram har ökat. Man talar även om att man använder sociala medier för att initiera svaga                
bindningar och för att underhålla starka bindningar (Smith et al. 2016, 19). 

Ljungberg (1997, 76) talar om nätverk där man testat två olika system för att  
kommunicera inom nätverket. Det testades inom ett mindre nätverk där en person ansåg att              
man kunde spara information på ett bättre sätt genom att använda att datasystem. Att efter               
ett problem uppstod då lägga in information om hur man löser det så att andra kan ta del av                   
informationen. Eftersom alla i nätverket inte hade gått med på att använda systemet så              
fortsatte man på som vanligt och sparade informationen i huvudet och användandet av             
datasystemet rann ut i sanden. Vid senare undersökning fick man reda på att det var svårt att                 
lära sig av någon annans anteckningar eftersom man hade svårt att tyda vad det betydde.               
Nätverk skapas genom koder och överenskommelser, som man även kallar regler. Men            
reglerna behöver inte vara fastställda eller ens nedskrivna men det är en grund för en               
gemensam överenskommelse och talar om hur man arbetar i nätverket (Dewdney & Ride             
2013, 45). 
 

4.3.1 Öppen innovation 
“Öppen innovation innebär att företag och organisationer systematiskt söker efter kunskap 

från externa aktörer och tillåter intern kunskap att gå utanför företagets gränser så att 
andra kan använda den. Detta bygger på en syn på kunskap som något som är 
distribuerat i samhället och att ett enda företag inte kan ha all kunskap internt.” 

(Lakemond & Tell 2016, 21). 
 
Gassman och Enkel (refererad i Remneland 2010, 29-30) pratar om tre kärnprocesser som             
hjälper att definiera öppen innovation: 
● Utifrån-och-in-processer som handlar om inflöde av kunskap från omgivningen med          

syftet att stärka företagets egna kunskapsbas. 
● Inifrån-och-ut-processer som handlar om utflöde av kunskap och innovationer från          

företaget till omgivningen. 
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● Sammankopplade-processer som handlar om långsiktigt och ömsesidigt       
relationsbyggande gentemot utomstående aktörer med syfte att stödja en gemensam          
utveckling av nya innovationer. 
Yström (2016, 278-280) skriver om hur ett öppet innovationssamarbete går till, hon  

beskriver det med fyra råd. Det första handlar om hur viktigt det är att skapa en identitet                 
kring samarbetet för att skapa en känsla av tillhörighet och trygghet. Det andra handlar om               
hur viktigt det är att ta hand om samarbetsandan som innebär att finna olika sätt att                
stimulera och motivera personerna så att man blir villig att delta i projekt och aktivera sig.                
Det tredje rådet handlar om att som ledare över samarbetet ständigt arbeta med relationerna              
organisationerna emellan. Att kunna förstå deras behov och förutse konflikter och sedan            
motverka dem innan de bryter ut. Det sista rådet handlar om att ledaren behöver förstå och                
använda sig av politiska manövrar för att påverka organisationerna och knåda fram resultat i              
samarbetet. 
 

4.4 Relationer i nätverk 
 
4.4.1 Starka bindningar vs svaga bindningar 
Landström och Löwegren (2009, 232-233) skriver om starka och svaga bindningar i ett             
nätverk. Vad som gör en bindning stark eller svag beror på hur nära knutna personerna i                
nätverket är. Den idén kom i början från Granovetter (refererad i Landström & Löwegren              
2009, 233) där det påstås att starka bindningar mellan två aktörer betyder att dessa har fler                
gemensamma kontakter som båda har en relation med. Att ett nätverk är ihopkopplat med              
ett annat kräver endast två personer, dessa har då en svag bindning ifall de inte har andra                 
gemensamma relationer med folk från nätverken. Dock kan information och kunskap           
fortfarande flöda mellan nätverken. Den tanken har utvecklats senare av bland annat Burt             
(refererad i Landström & Löwegren 2009, 233) som anser att starka bindningar            
effektiviserar mängden information som kan flöda genom fler kontakter. Desto mer           
relationer som finns, desto starkare bindning har nätverket. Är det dessutom relationer som             
utvecklats under en lång tid ses det som extra värdefull resurs.  

Raine och Wellman (2012, 49) ser en positiv aspekt av svaga bindningar i ett spritt  
nätverk då det är mer sannolikt att hitta ny och mer varierad information som inte hade                
uppkommit inom ett nätverk där fler kontakter är inom samma kontaktnät. Ett nätverk med              
många gemensamma knutpunkter är positivt för ett effektivare informationsflöde, samt en           
större tillit inom nätverket. Greve (1995, 6) pratar om nätverk med svaga bindningar “in low               
density networks each contact person will not know the other network persons, and             
therefore, they may not see how their contributions are used in combinations with other              
resources. This allows entrepreneurs to discuss parts of theirs business ideas and problems             
with others people and gain access to complementary assets without their discussion            
partners being able to appropriate his/her ideas. A low density network protects the basic              
business idea.” 
 

4.4.2 Professionella relationer vs privata relationer 
Witt (2004, 396) skriver, utifrån Granovetters (refererad i Witt 2004, 396) syn på olika              
nivåer av relationer inom företagande. Det Granovetter främst menar är att affärer ofta kan              
påverkas av den relation man har (eller inte har). Den teorin som kallas “social              
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embeddedness” som skiljer på affärer som sker utan någon som helst relation (arm’s length              
relations) och affärer där relationen förblir (embedded ties). Affärer där det inte finns någon              
sorts relation kopplas som kortvariga, själviska och med ett vinstdrivande fokus medan            
relationsmässiga affärer visar tillit och ömsesidigt fokus ur ett långvarigt perspektiv. Smith &             
Lohrke (2007, 317) säger att privata relationer från sociala nätverk såsom familj, vänner,             
bekanta och så vidare har visat spela en betydande roll för entreprenörer i form av               
möjligheter och extra resurser. 

Greve (1995, 18) pratar om att entreprenörer kan använda sina relationer till att  
mobilisera kompletterande resurser för att få hjälp och etablera praktiska affärsrelationer           
(professionella relationer.) Han nämner även att entreprenörer bör ha stora nätverk och ge             
mycket tid åt att vårda sina relationer. Det är viktigt att tillhöra ett tätt nätverk där                
relationerna baseras på tillit och där det finns en variation av relaterade kompetenser och              
kontakter. Det är även viktigt att inneha svaga bindningar, eller grenar som kopplar             
entreprenören till andra nätverk för att få tillgång till användbar information. Grenar kan             
även presentera entreprenörer för andra intressanta personer som kan leda till nya            
affärsrelationer (professionella relationer). 
 

4.4.3 Att bygga relationer genom tillit  
Vilka relationer som finns inom ett nätverk kan såklart se olika ut. Men till stor del bygger                 
nätverk på ett förtroende inom nätverket. Ur ett entreprenörsmässigt perspektiv vill parter            
att relationen i slutändan ska ge någon sorts utdelning (Landström & Löwegren 2009, 232).              
Att sköta om relationerna inom nätverket på ett förtroendegivande sätt är viktigt då detta ger               
möjligheter till nya relationer och nya affärer. Smith och Lohrke (2007, 316) säger att, när               
två parter litar på varandra, är de mer än villiga att engagera sig i samarbetsövningar där                
tilliten kan utvecklas ännu djupare. Tillit är att våga visa sig sårbar för en annan part med                 
anledningen att den andra parten kommer utföra något viktigt som man inte kan kontrollera              
utan man litar på att den andra parten genomför detta. 

Landström och Löwegren (2009, 237) fortsätter att prata om tillit och nämner tre olika  
förtroenden; personbaserat, företagsbaserat och institutionellt baserat. Ett personbaserat        
förtroende handlar om att entreprenörens personliga karaktäristik, kompetens och         
erfarenhet är betydelsefulla faktorer som kan ge entreprenören ett tort inflytande i nätverket.             
Ett företagsbaserat förtroende handlar om externa deltagares förtroende för det nystartade           
företaget, där inkluderas uppfattningar om produkternas kvalitet och värde för kunden,           
utvecklingsmöjligheter av affärsidén, samt hur organisationen är eller är tänkt att bli            
uppbyggd. Det institutionella förtroendet byggs på att entreprenören följer lagar och regler,            
samt rådande värderingar och traditioner i branschen. Traditioner kan ha betydelse för            
trovärdigheten, till exempel genom att entreprenören funnits länge i branschen. Författarna           
menar även att den personbaserade trovärdigheten leder till en företagsbaserad trovärdighet,           
ofta tillsammans med den institutionellt baserade trovärdigheten. 
 

4.5 Digitalt entreprenörskap och nätverk 
Entreprenörer ser möjligheter och realiserar dem. En digital entreprenör använder främst           
internet som utgångspunkt (Nyberg 2012, 16). När det kommer till nätverk så är             
entreprenörer allt mer online och sköter om dessa, både sina sociala-och affärsmässiga            
nätverk. En betydande faktor för detta är den utveckling som skett på senare tid med främst                
sociala medier såsom Facebook och Linkedin. Den digitala utvecklingen förändrar sättet           
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entreprenörer interagerar med varandra och blir allt mer digitala. Det har dock inte gjorts              
många studier om nätverk online även om det är tydligt att många entreprenörer nu befinner               
sig på sociala medier för att även utöka sitt sociala kapital (Fischer and Reuber 2014, 19). Det                 
digitala gör det enklare för entreprenörer (och även privatpersoner) att söka upp människor             
med likartade intressen och på så sätt finna passande nätverk (Nyberg 2012, 129). Nyberg              
talar även om att nätverk är något centralt för just digitala entreprenörer. Internet ger stora               
möjligheter att finna kontakter överallt när man som minst anar det. Att finnas på internet               
ger entreprenörer möjligheten att initiera svaga bindningar (Morse et al., 2007 refererad i             
Smith et al. 2016, 18) och att hantera starka bindningar (Sigfusson and Chetty 2013 refererad               
i Smith et al. 2016, 18).  

Nätverk är ett sätt för entreprenörer att i bli framgångsrika och i flera fall även kunna  
överleva på marknaden. För att få resurser, kunskaper och kontakter man behöver finns det              
olika strategier för entreprenörer att nå dit. Under uppstarten av företaget kommer            
entreprenören behöva olika resurser, som ofta kan finnas genom sociala nätverk. En            
entreprenörs position i ett socialt nätverk kan vara väldigt betydande vid uppstart (Greve             
1995, 4). I artikeln Entrepreneurs network and the success of start-ups pratar man om att               
nätverkande är att föredra. Jarillo (1989) undersökte bolag i USA och fick reda på att företag                
som använder sig av att nätverka, växer sig starkare än företag som fokuserar på resurser               
som redan finns i företaget, det var en observation på tio år (Jarillo 1989 refererad i Witt                 
2004, 394). 

Nyberg (2012, 128) pratar om att internet skapar negativa diskussioner där man anser  
att det skapas en distans mellan människor för att man sitter bakom en skärm istället för att                 
träffas öga mot öga. Men internet behöver inte bara vara något dåligt, det ger oss chansen att                 
hitta personer med liknande intressen och det är speciellt lönsamt för entreprenörer som             
med hjälp av internet kan skapa känslor av samhörighet. Den här samhörigheten leder i sin               
tur till nätverk och dessa kan ta form på sociala medier eller att man bestämmer sig för att                  
träffas öga mot öga och starta samarbeten. Nyberg avslutar med att säga, att finnas på               
internet och skapa dessa nätverk är något som blivit centralt för det digitala             
entreprenörskapet. 
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5. Resultat 
I vår studie har vi kunnat tyda ett antal gemensamma teman hos flertalet av respondenterna.               
Vi har därför delat in det här avsnittet i sex delar som presenterar våra teman. Digitala                
entreprenörerna som vi har intervjuat kommer från olika bakgrunder och arbetar på olika             
sätt i sitt entreprenörskap, men det finns många åsikter de delar kring vad ett nätverk är och                 
även varför vissa typer av nätverk fungerar bättre än andra.  
 

5.1 Digitala entreprenörer om nätverk 
När vi bad respondenterna specificera vad ett nätverk är, specifikt för sig själva så fick vi en                 
hel del olika svar. R3 säger att ett nätverk är “folk som kanske vill samma sak eller folk som                   
vill samarbeta och driva någonting framåt.”, alltså personer som har en gemensam vision             
och arbetar tillsammans för att nå den. Begreppet “att nätverka” kan betyda att socialisera              
sig med andra entreprenörer och företag genom att boka in möten hos kunder i andra städer,                
anordna eller gå på afterworks, mingla på evenemang eller besöka branschträffar. Alla            
respondenter säger att de arbetar på det här sättet. R2, R3 och R4 säger att de även                 
nätverkar via sociala medier så som Linkedin och Facebook. 
 
“Sen är det mycket mycket enklare att liksom dra iväg ett mail eller ett mess eller säga hej 

på Linkedin eller vad det nu kan va så att ja, jag tycker att det är värdefullt så att jag 
använder mig utav det jättemycket.” R4. 

 
Syftet med nätverk hos respondenterna ser lite olika ut. R1 säger att “en av dem stora                
anledningarna att vi som skapade N1 var ju för att få större produktioner.. Hit liksom”. R3                
berättar om målet med N2 “genom samverkan kan visuellt avancerade koncept för både             
film, webb och spel skapas. I det långa perspektivet lockas nya medarbetare till företagen,              
studenter och forskare att flytta hit och stanna kvar” och R1 nämner också att han vill få                 
kompetensen att stanna kvar i Umeå. 
 

“Ja men jag vill ju egentligen åt känslan som när jag började... Kontinuerligt med stora 
projekt… Ja men så man får mer kompetens som stannar kvar här uppe” R1. 

 
Kommunikation är viktigt i ett nätverk och det är så man arbetar, bra kommunikation ger               
bra arbete enligt R1 och R2. Genom att anordna möten ett par gånger om året håller de sina                  
relationer vid liv. Mötena kan vara branschpubar eller afterworks där man får bygga på både               
sina personliga och professionella relationer. Alla respondenter använder sig utav såna här            
typer av träffar. R2 säger att “vi har ju ibland liksom haft afterworks liksom på våra kontor                 
och sånt där, där man bjuder in både dem man har i sitt nätverk men också liksom                 
försöker uppmuntra till att dem tar med sig nån mer, liksom att man bygger på de sättet”. 
 

“Va runt och mingla.. Dricka bärs med folk det är så jävla viktigt” R1. 
 
“Fysiska mötesplatser som diverse företagssammankomster. Branschsammankomster och 

olika föreläsningsdagar och olika där man stöter på varandra. Man träffar nån som 
känner nån och så får man nåt nummer till nån och så ofta är det ju så att då hör ju folk av 

sig hit och skickar nåt mail” R5. 
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“Jag är ute och träffar nätverket, finns med i Rotari, jag är med i marknadsföreningen, jag 

går på kommunens morgonmöten, jag är med i våran branschorganisation och åker ner 
på deras årsmöten.” R4. 

 

5.2 Stort nätverk vs litet nätverk 
Eftersom entreprenörerna vi talade med överlag kommer från mindre nätverk så kunde            
nästan alla respondenter hålla med om att ett litet nätverk var något man hellre använde sig                
av. Dels för att det är enklare att se varandra som samarbetspartners istället för              
konkurrenter, vilket vi kommer presenterna i kommande avsnitt. R2 säger “man vill ändå             
hålla det liksom tight med liksom inte ta in för många medlemmar heller då blir det                
svårare och svårare att styra åt samma håll”. Det känns även enklare att få alla medlemmar                
på samma spår och det underlättar att arbeta med personer man gillar och fungerar med. R5                
säger att “ett stort nätverk gör ju att du sällan blir utan så att säga, du hittar alltid nån väg                    
fram, lilla nätverket blir ju lite tajtare och leveranssäkrat”. 
 

“Men om vi ser varann som samarbetspartners istället så gör det att vi kan få större 
produktioner.” R1. 

 
Ett stort nätverk ansåg vissa kunde vara bra eftersom man får större inflöde av idéer och                
desto större nätverk, desto större chans att man blir anlitad. Respondenterna pratar även om              
att det är enklare att ta sig fram i vissa arbetsprocesser och att man kan ha lite lösare                  
samarbeten eftersom det inte ligger så mycket vikt vid att bygga personliga relationer. 
 

“N2, det är ju mer större liksom och det bygger mer kanske på att bygga relationer och 
man kan ha mer lösa samarbeten” R2. 

 
R2 pratar om nackdelar med stora nätverk och säger att risken finns att man ser varandra                
som konkurrenter istället för samarbetspartners och att det är svårare att driva alla åt              
samma håll. Dock kanske det kan appliceras på ett mer etablerat och formellt nätverk som               
gör allt arbete tillsammans än ett nätverk där man bara använder varandra vid behov. R4               
säger att entreprenörerna nämner att det finns risk för att det blir för flyktigt och att man får                  
problem att bygga upp en tillit som man gör enklare inom ett litet nätverk. 

Som nämnt innan så kommer alla respondenter överens om att ett litet nätverk är  
enklare att hantera och att det kan vara bra med ett stort nätverk eftersom man har större                 
chans att bli anlitad men att bygga de tätare nätverken ger oftast bäst resultat i slutändan. R4                 
och R2 pratar om att om man har mindre nätverk är det enklare att underhålla relationerna                
och relationerna är viktiga för att nätverket ska lyckas. R2 säger “nätverkande kommer ju              
alltid vara superviktigt och att det är liksom relationen det bygger på”. 
 
“Att ha lite mindre nätverk gör ju att egentligen kan man underhålla det på ett annat sätt, 

och man kanske får tajtare band” R4. 
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5.3 Samarbete vs konkurrens 
Konkurrens har man ju fått höra kan vara bra, då det får en att driva sig själv framåt och                   
sträva efter att vara bättre än sina konkurrenter. Det ses även som ett hot mot ens eget                 
företag och kan vara läskigt att ens tänka sig att samarbeta med någon annan inom samma                
bransch. En tanke som är intressant är att samtidigt som man kan vinna oerhört mycket               
genom att använda sig utav nätverk så kan man samtidigt förlora på det eftersom man               
gynnar inte bara sig själv och sitt eget företag utan även sina konkurrenters arbete. Därför är                
det viktigt att bygga upp en tillit hos varandra och se till att man både ger och tar kvarandras                   
resurser. När vi frågade R1 om tillit inom N1 och hur mycket de litar på varandra svarade                 
han såhär, “jo men det gör man ju, men det kommer ganska självmant när man har jobbat                 
så pass mycket och länge tillsammans. Så vet man ju liksom exakt vad den andra personen                
levererar.” 
 
“Vi brukar försöka se dem som möjliga samarbetspartners, det finns desto fler som vill se 
oss som konkurrenter tänker jag. Men kan vi lösa problem för en kund så är ju det fokus 

och om det är tillsammans med någon annan byrå så är väl det jättebra.” R5. 
 
Att överleva som entreprenör idag tror flera av respondenterna att det hjälper att se varandra               
som just samarbetspartners istället för konkurrenter. Om man till exempel som ett litet             
nystartat företag vill arbeta med större produktioner men blir förhindrade eftersom man inte             
har kapital eller andra resurser som krävs, kan det vara gynnsamt att börja tänka i andra                
banor. R1 säger “det är ju såklart viktigt att göra nätverkandet på plats, med de lokala som                 
det till exempel ser ut nu när man jobbar mer mot byråer - men att liksom lära känna alla”.                   
Som nämnt innan finns det en hel del olika typer av nätverk och i ett nätverk som N2 där                   
man försöker samla så många entreprenörer inom samma bransch som möjligt så är syftet              
att man ska försöka se varandras kompetenser och använda dem istället för att dra sig undan                
och känna sig hotad eftersom man egentligen är konkurrenter. R3 nämner även att “dels få               
träffa nya och förhoppningsvis ska det ju leda till också att man kan göra bättre               
samarbeten.” 

Det hör även ihop med hur man får sitt nätverk att överleva. Det viktigaste inom nätverk  
är just att nätverka, och speciellt att sätta sig in i olika typer av nätverk för att nå så mycket                    
kompetens som möjligt. “Man måste va ute och nätverka idag, det är min känsla” säger R4                
när vi pratade om framtiden och hur man överlever som entreprenör idag. R2 pratar om dess                
vikt med att nätverka och att det förmodligen kommer bli mer ännu nätverksbaserat i              
framtiden med “massa små företag som bygger olika typer av nätverk för att kunna vara               
mer flexibel och dynamisk”.  
 

“Det är som en del utav arbetsprocessen, faktiskt.” R4. 

 
“Det är superviktigt och att det är viktigt att ha en plan för det, att som sälj också, att det 

kanske inte det man startar företag för att man älskar och sälja typ, men att det är 
superviktigt för att man ska få göra det man älskar.” R2. 
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5.4 Öppen innovation vs företagshemligheter 
R1, R2 och R4 säger att det vanligaste sättet hur man arbetar i ett nätverk är att man kör med                    
raka rör. Att lägga fram alla kort på borden är det bästa du kan göra för att få ta del av andras                      
resurser. R1 säger “vi har ju väldigt öppna kort mot varann så att om jag får en förfrågan                  
från någon extern kund, då får man göra en avvägning, är det här ett N1 projekt eller är                  
det här inte det?... Ja men så att man inte har obligations till varann, eller att det blir att                   
man smyger med någonting eller nåt sånt.” R2 som är också är med i N1 säger “inom N1 är                   
vi väldigt öppna och frispråkiga och delar med oss av olika saker som vi stöter på eller                 
utmaningar. Och att det är väl en av fördelarna liksom när man har lärt eller när man                 
känt varann länge liksom att man kan verkligen, våga vara transparent och öppen”. 
 

“Där är ju liksom tanken att vi ska va.. Den här klumpen så att när vi, vi börjar ju alltid 
med att om vi nu om vi får en förfrågan att pitcha på nånting till en byrå… Så.. Tar vi ju in 

den i N1 och så pitchar på den som N1 liksom en, allihopa hjälps åt att skriva och spåna 
liksom.” R1. 

 
Öppen innovation är något som finns i många olika former. Att dela med sig av sitt företags                 
hemligheter har visat sig vara gynnsamt för att kunna utveckla nya produkter och förbättra              
sina kunskaper. Det visade sig att flera av entreprenörerna använder sig av öppen innovation              
även fast ingen av dem vet vad begreppet betyder eller hur det fungerar. Flera av               
respondenterna pratar om att man har så pass tajta nätverk och nära relationer med sina               
samarbetspartners att det är enkelt att dela med sig och våga vara transparent mot varandra.               
R4 säger att “om man är jättetajt, så det finns en fin balansgång däremellan som är, kan                 
liksom inte riktigt att säga vart den går, utan där måste man vara lite vaksam och aktsam                 
kring den gränsdragningen.” Det visar på att det i deras fall finns regler för vad man delar                 
med sig till sina partners. 

Inom nätverk kan man ju tänka sig att det krävs en del regler eller i alla fall riktlinjer  
som bör följas så det inte uppstår några problem. När vi pratade om regler inom N1 nämner                 
R2 kort hur de arbetar, “kontinuerlig kommunikation och att folk lyfter upp frågor liksom,              
ah men nu hände det här, hur ska vi tänka kring det, hur kom det här uppdraget in, vilka                   
vill va med och lite sådär”. R5 pratar om krav inom N3 och säger “det finns en del krav och                    
det är som sagt, det är kvalitén förstås, leveranssäkerhet, det vill säga, det ska va en viss                 
storlek, du ska ha en viss förmåga att kunna leverera, för ibland så kan det ju va ganska                  
stora projekt både volymmässigt och pengamässigt och så, resursmässigt. Så det krävs ju.             
Det krävs ju också att vi kan jobba bra ihop rent kulturellt, att vi förstår varandras behov.” 
 

5.5 Privata relationer vs professionella relationer  
Som nämnt i tidigare avsnitt säger R2 “nätverkande kommer ju alltid va superviktigt och att               
det är liksom relationen det bygger på”. Under våra intervjuer kom det fram en del               
information om olika typer av relationer inom nätverk. Respondenterna gav information så            
det blev enkelt för oss att dela upp dessa i två kategorier, privata och professionella               
relationer.  

Att arbeta med personer man känner sen tidigare kan hjälpa och göra nätverket starkare,  
vilket är något som R3 nämner i sin intervju “om vi har jobbat med någon länge så är det                   
lätt att ringa dit och ba, du jag skulle behöva det här. Så att jo det är klart, det finns ju en                      
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fördel med att ha jobbat under en tid för båda.” När vi pratar om relationer med R4 nämner                  
hon både för- och nackdelar med privata relationer, “det som är bra är ju att man känner                 
varann och man kan göra liksom menuetten och hitta möjligheter och sådär men det är               
klart den gången det inte funkar, den gången det inte blir så bra leverans då är det lite                  
jobbigt.” 
 

“Jag tror det är viktigt att få en, få liksom en personlig relation.” R1. 
 
Alla respondenter håller med om att det är enklare att arbeta med personer man känt               
tidigare. R2 säger “eftersom vi har samarbetat så länge så är alla ganska liksom synkade               
ändå”. R3 säger att det är lägligt att samarbeta med företag som ingår i samma koncern men                 
att det händer att man får anlita personer utanför det formella nätverket ibland “vi känner ju                
dom väldigt väl och vi har ju gemensamma träffar och ses jämt så, och även liksom i fikan                  
och sådär, gemensamma fester och annat… Men sen kan det ju vara så att de kan ju ha fullt                   
eller vi kan behöva en särskild kompetens eller någonting annat. Ex, fotografer anlitar vi ju               
jätte jättemycket”. När vi pratade med R4 om långa relationer sa hon såhär, “det finns ju en                 
fördel med att jobba långsiktigt, det vill vi göra med våra kunder, vi vill ju ha långsiktigt                 
förtroende som gärna sträcker sig över ett år sådär, att man får jobba då kan det va                 
ganska skönt att va ett litet tajt nätverk med folk runt omkring sig som man gillar och så                  
som man funkar med”. 

R2 pratar om att bygga nya relationer efter att ha flyttat till en större stad, “vi hade  
ganska bra koll på branschen och liksom hade ett stort nätverk och liksom många              
relationer och sådär, men att flytta till en ny stad då tappade man allt det liksom, så nu får                   
man lite bygga upp det arbetet igen. Så nu försöker vi gå på mycket ba boka in möten med                   
folk som vi vill lära känna och liksom försöker gå på olika events och sådär, så det var väl                   
liksom och att i en större stad är det ju svårare kanske att bygga samma, liksom att Umeå                  
är ganska lagom storlek för att man ska kunna lära känna de flesta och att alla har koll lite                   
på varann och sådär”. Det verkar som det kan vara enklare att bygga privata relationer i en                 
mindre stad som Umeå. R4 pratar om problem gällande relationer, “det är ju härligt och bra                
att det är lite nytt blod och sådär men det är klart när man har byggt upp ett nätverk och                    
en personlig relation med någon på ett företag eller någon organisation eller hos en              
leverantör och så byts den ut, det är klart då får man ju börja om, då måste man träffa                   
dem igen och så. Ska bygga förtroende och sådär.” 
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6. Analys  
Under vår studie har det kommit fram att det finns flera olika sorters nätverk och från vår                 
datainsamling kom det fram att dem kan definieras som stora eller små och sociala eller               
affärsmässiga. Forskningen berättar också om liknande typer och det kommer förklaras           
närmare i det här avsnittet. Att nätverk är viktigt och betydande för alla de olika               
respondenter vi intervjuat är det ingen tvekan om. Däremot kan man analysera närmare             
skillnader i vikt och betydelser beroende på typ av företag samt typ av nätverk. Likadant som                
att nätverk kan se ut och vara på olika sätt så är det inte heller säkert att alla från början har                     
samma behov av nätverk, samma mål eller att det tillslut ger samma värde för dem. I                
avsnittet kommer vi analysera det resultat vi fått fram utifrån tidigare forskning och från              
datainsamlingen. 

 
6.1 Samarbete för att kunna arbeta med större produktioner  
N1 skapades för att kunna arbeta med större produktioner och att arbeta med det i norra                
Sverige. R1 berättar om hur de gått ihop för att stå emot stora produktionsbolag i Stockholm                
för att visa att det finns kompetens i norra Sverige. Det pratas även om hur kunder blir glatt                  
överraskade över att det går så smidigt att arbeta med N1, att de är proffsiga. Eftersom de                 
fem entreprenörerna har en gemensam vision om vad N1s syfte är kan man kalla dem för ett                 
formellt nätverk, vilket betyder att de har förbestämda roller och regler kring hur nätverket              
ska fungera. Landström och Löwegren (2009, 233-236) talar om affärsmässiga- och sociala            
nätverk. Eftersom N1 uppstod genom vänner och bekanta beskriver man det som ett socialt              
nätverk då sociala nätverk består av socialt kapital och humankapital där det finansiella inte              
spelar så stor roll. Även om N1 kan kallas ett affärsmässigt nätverk på grund av               
entreprenörerna samarbetar för att ta del av varandras resurser och göra bättre affärer. 

Tilliten inom N1 är hög eftersom entreprenörerna känner varandra sedan innan och  
känner till varandras kompetens och hade erfarenhet av att arbeta tillsammans innan de             
startade nätverket. R1 säger att det är viktigt att lära känna alla, alltså även personer utanför                
det formella nätverket. Att delta i afterworks, evenemang och branschdagar är viktigt för att              
nätverka med andra. När vi frågar hur pass mycket man delar med sig av i nätverket svarar                 
båda respondenterna att man vågar vara väldigt öppen och transparent och att det är viktigt               
och hjälpsamt att veta vart man har varandra. R2 säger att om det uppstår ett problem är de                  
duktiga på att kommunicera och gå igenom alla aspekter för att lösa problemet på bästa sätt. 

Landström och Löwegren (2009, 236-237) säger att relationer kan se olika ut inom  
ett nätverk men att det som alla nätverk innehar ett förtroende för varandra och sitt               
samarbete. Det här tycker vi finns i nätverket eftersom det startades för att entreprenörerna              
kände till varandras kompetenser och ville använda varandra för att kunna ta sig an större               
produktioner så fanns förtroendet redan där. Författarna pratar även om olika typer av             
förtroenden där det personbaserade förtroendet handlar om entreprenörers personliga         
karaktäristik. Eftersom entreprenörerna kände till varandra sedan innan fanns det          
förtroendet redan där innan nätverket startades. Ett annat förtroende som kallas för            
företagsbaserat förtroende handlar om förtroendet för själva nätverket då och syftet med det.             
Eftersom det visat sig att entreprenörerna arbetar bra tillsammans och har producerat bra             
produkter så finns även det förtroendet i det här nätverket. Även om entreprenörerna säger              
att de inte är etablerade ännu så finns det en idé om att omvandla nätverket till ett företag                  
och etablera sig tillsammans. 
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Att N1 skapades för att man ville ha en möjlighet till mer lokala produktioner och att låta  
kompetensen få stanna kvar här uppe är väldigt relevant för just kreativa arbeten. Då det är                
ett vanligt fenomen att folk flyttar till större städer med tanken att “där finns ju alla jobben”                 
trots att det är större konkurrens. Det var något R2 upplevde efter att de flyttat sina kontor                 
söderut. Bara genom att ändra sin adress till Stockholm och Göteborg så märkte man hur fler                
började höra av sig och att det var lättare att boka in möten. Det kan såklart bero på att fler                    
hittade till dem och att många vill anlita någon i närområdet. Men för att det är såhär, är det                   
inte konstigt när det tillslut förvandlas till en ond cirkel. Folk flyttar för att hitta arbete,                
arbete finns för att folk flyttar och så fortsätter utvecklingen. Anledningen till att R2 flyttade               
även fast de var en del av N1 som jobbade för att behålla kompetensen i Umeå var på grund                   
av att de kände att hade skapat en sådan stark grund att flytten inte behövde betyda att                 
förlora kunder i Umeå.  

Företagen inom N1 är mindre företag beräknat utifrån antal anställda eller enskilda  
entreprenörer där man överlever genom att ta sig an projekt tillsammans med andra. Det är               
ofta omöjligt att klara sig med endast den egna kompetensen och resurserna man har själv.               
Därför blir att nätverka en viktig strategi. Man behöver mer kompetens och resurser utifrån.              
Man är mer utsatt som ensamt företag och samarbeten väger därför tyngre än konkurrens.              
N1 har byggt upp en identitet kring vilka de är tillsammans och vad de står för. De har en                   
stark tillhörighet till varandra även fast de inte är ett officiellt bolag. Det gör att man får en                  
aning om hur starka relationer är. Yström (2016, 278-280) talar om hur man har ett öppet                
innovationssamarbete, “för det första är det viktigt att bygga en identitet kring samarbetet             
för att skapa en känsla av tillhörighet och trygghet för de individer som är involverade.               
När det inte finns tydliga organisatoriska gränser att förhålla sig till, blir den             
gemensamma identiteten ett sätt att hålla ihop deltagarna.” Orden beskriver N1 väldigt bra. 
 

6.2 Skapar möjligheter för bättre affärer 
N2 är en branschorganisation med ungefär 20 medlemmar i Umeå som anordnar träffar och              
försöker bygga samarbeten entreprenörer emellan, specifikt då inom kreativa näringar. Det           
är ett litet lokalt nätverk som har syfte att ge sina medlemmar chansen till att nätverka med                 
andra och förbättra sina affärer. De vill visa sina medlemmar vilken kompetens som finns,              
samt att den ska stanna kvar i Umeå. Vi pratade med R3 som är styrelseledamot i N2 om hur                   
den här branschorganisationen fungerar och dess betydelse för lokala entreprenörer. 

Enligt Landström och Löwegren (2009, 233-234) skulle den här typen av nätverk  
förklaras som affärsmässigt eftersom det främst rör sig om olika typer av entreprenörer som              
är medlemmar för att dra nytta av andras resurser. Vi tror att relationerna i det här nätverket                 
inte är lika personliga och privata som i N1 eftersom det anordnas färre träffar och nätverket                
organiseras med hjälp av en styrelse. R2 som var med och skapade N1 har även varit medlem                 
i N2 och säger att när man går med i ett sånt typ av nätverk så vill man visa upp sitt bästa jag                       
och man ser varandra som konkurrenter, ”att man har ett mer sälj-tänk”. Medan man i N1                
hjälper varandra att uppnå sitt bästa jag och ser varandra som samarbetspartners. Det här              
tror vi också är en anledning till varför relationerna drar mer åt det professionella hållet än                
det privata. R2 nämner även i sin intervju att N2 handlar om att bygga relationer och att                 
skapa lösa bindningar med entreprenörer istället för i N1 där man redan har starka              
bindningar med partners man trivs med. 

R3 säger att de flesta medlemmarna kanske inte känner varandra så bra innan men att  
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en sån här typ av organisation kan främja det och att det är bra att man kommer från olika                   
bakgrunder med olika preferenser och önskemål om hur nätverket ska fungera. R3 säger att              
ibland kan det vara svårt att göra alla medlemmar nöjda eftersom de inte kan använda sitt                
lilla kapital till alla olika typer av företag och det kan ju självklart göra det problematiskt om                 
det är flera filmföretag som är med men organisationen fokuserar på att hjälpa spelföretagen              
under ett arbetsår, då blir den här typen av nätverk helt plötsligt ointressant för en del av                 
medlemmarna. Samtidigt, så är det svårt att göra alla nöjda när de inte har kapital för det.                 
R3 berättar om målet med N2 “genom samverkan kan visuellt avancerade koncept för både              
film, webb och spel skapas. I det långa perspektivet lockas nya medarbetare till företagen,              
studenter och forskare att flytta hit och stanna kvar” och R1 nämner också att han vill få                 
kompetensen att stanna kvar i Umeå vilket tydligt visar att N1 och N2 delar ett liknande                
syfte.  
 

6.3 Nätverk som en ekonomisk strategi 
N3 är ett affärsmässigt och socialt nätverk som består av både professionella och privata              
relationer. Det här nätverket innehåller främst tre företag som ingår i samma koncern och              
samarbetar till en viss mån just för att man gör det. Vi pratade med tre personer från två utav                   
dessa företag. De använder sig även av andra entreprenörer som befinner sig utanför             
koncernen. Eftersom företagen har funnits i över tio år och har en del anställda så är deras                 
nätverk redan formellt och bestämt, vilket kan vara både positivt och negativt.  

Enligt Landström och Löwegren (2009, 233) är ett stort nätverk mycket värdefullt för  
entreprenören eftersom det ger tillgång till fler resurser och att personer som har tidigare              
erfarenheter och branschkännedom ofta är mer lyckosamma i sitt företagande. Eftersom           
dem har skapat sig ett större nätverk och kan använda sig av det vid olika situationer som                 
kan uppstå. Det kom fram under intervjuerna att fler föredrar att använda sig utav mindre               
nätverk men att stora nätverk även har sina fördelar. R5 säger att med ett litet nätverk så har                  
man närmre relationer och leveranssäkerhet eftersom man känner till varandras          
kompetenser. R4 sa att det blir ett stort inflöde av idéer och kreativitet i ett stort nätverk,                 
flera höll med om att desto större nätverk, desto större chans är det att man blir anlitad, R5                  
sa att det finns sällan bara en väg framåt utan att man kan ofta finna fler lösningar om det                   
uppstår problem med hjälp av ett stort nätverk, så då kan man säga att båda respondenterna                
från N3 håller med om vad författarna säger om stora nätverk. R4 pratar om att man kanske                 
stannar längre på en arbetsplats i norra Sverige eftersom det finns ett annat utbud än i till                 
exempel Uppsala och Stockholm där hon själv arbetat och anser att det finns fler byråer och                
att man rör på sig snabbare. Det kanske betyder att man bygger fler privata relationer i norra                 
än i södra Sverige?  

N3 är ett nätverk som bygger på större företag som har varit etablerade länge. De har ett  
bra fäste och är därför inte lika beroende av andra företag för att synas eller att få jobb till                   
företaget. Eftersom det är ett flertal anställda som har sina egna spetskompetenser och             
arbetsroller utefter dem. Det mesta av den behövda kompetensen finns alltså inom företaget.             
Dock kan nätverken vara till betydelse för ekonomiska skäl när det kommer till att arbeta               
med specifika och långa projekt. Ifall extra resurser behövs så finns en vikt i att nätverka för                 
att köpa in, istället för att anställa nya personer. Det blir dyrt att hålla på kompetens som                 
endast behövs under en viss tid under en längre period. När vi frågade R5 om att nätverka i                  
den här branschen svarade han såhär, “jo, jag tror att det är vanligt att man gör det. För det                   
är många delar av våran bransch där det är svårt att hålla stora team som till exempel det                  
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kan komma rätt stora projekt och så behöver man extra resurser för man ska genomföra               
det projektet så snabbt, till exempel vid större webbutvecklingar eller filmproduktion eller            
sådär, då krävs det mycket folk på kort tid och sen då har man inte råd att hålla som på                    
tiden, man inte har de här stora projekten, så att jodå absolut det är mycket sånt i våran                  
bransch.” 
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7. Slutsats  
 
7.1 Vad är ett nätverk? 
Ett nätverk består av relationer och dessa är oerhört viktiga att rå om. Ett nätverk handlar                
om att göra något tillsammans med andra. Antingen på samma plan för en gemensam              
vinning eller med olika mål för egen vinning. Ett nätverk kan inte vara obalanserat för då blir                 
det inte några långvariga relationer och tilliten byggs aldrig upp. Ett nätverk kan vara en               
blandning av konkurrenter som samarbetar eftersom att det ger varje part en större vinst än               
att vara konkurrenter och inte samarbeta, speciellt om man är ett mindre nätverk eller en               
enskild entreprenör. Ifall man är ett mindre nätverk såsom N1 och N2 blir det viktigt att alla                 
är där på samma villkor annars hamnar nätverket i obalans. Ett nätverk som till stor del är                 
uppbyggt av tillit kan ses som sorts öppen innovation. Man delar med sig av resurser man                
har företagen emellan. Många av entreprenörerna nämner att de delar med sig av sina              
resurser och är väldigt öppna, speciellt i N1. Även R4 nämner att hon föredrar att underhålla                
relationerna så att man känner sig trygg och vågar lägga alla kort på borden, det vill säga att                  
man delar med sig. Som nämnt i tidigare avsnitt så använder sig flera av respondenterna sig                
av öppen innovation utan att ens veta om det. Dock för att det ska kunna kallas för öppen                  
innovation så behöver tilliten vara hög och det är den främst i N1. Ett nätverk kan vara en                  
blandning av kontakter man behöver för sin egen vinning. Det behöver inte bestå av direkta               
konkurrenter utan av olika företag som behöver varandra. Den ena behöver köpa in en              
kompetens och den andra behöver en kund att jobba mot. Inom ett större nätverk såsom N3                
utnyttjar man istället varandra mer utifrån vad man själv behöver. Alla blir dock nöjda ändå               
ifall man är överens över hur relationerna och samarbetet ska vara uppbyggt. 
 

7.2 Vad är betydelsen av att nätverka för digitala 
entreprenörer?  
Betydelsen av att nätverka anser vi är individuell. Det kan bero på vad ett företag har för                 
visioner och mål eller hur etablerade och stora man är, vi tror att betydelsen förändras               
utifrån behov och resurser. Betydelsen av att ha ett nätverk och att nätverka kan vara större                
än att bara göra det för sin egen vinning. Det kan vara av långsiktiga anledningar såsom att                 
jobba för att förbättra en situation. Betydelsen av att nätverka ser annorlunda ut beroende på               
hur etablerade man är och hur stora man är. Om man är själv så är betydelsen i större grad                   
att arbeta tillsammans för att kunna ta sig an större projekt. Betydelsen kan vara mer               
kortsiktig, exempelvis om det handlar om att endast nätverka för att finna en specifik resurs               
eller kompetens under ett projekt. Vi drar slutsatsen att det är individuellt vad det egentligen               
betyder för en digital entreprenör. Att nätverka har inte alltid kunnat användas lika flitigt              
som det görs idag. För 20 år sedan fanns inte internet, hur man kommunicerade företag               
emellan var betydligt svårare än vad det är idag och därför var det även svårare att ens kunna                  
tänka sig att bli samarbetspartners med sina konkurrenter. Även om flera företag inom             
samma bransch säkert kunnat överleva och lyckats växa ändå så tänker man nog ändå att               
nätverkandet har påverkat många företags framgångar och kommer fortsätta att göra det. 
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9. Bilagor 
 
9.1 Intervju frågor - R5 (N3) 
Pratat med Emma Zimdahl från Hensson. Intervjuerna har blivit av genoma att vi har gått               

från kontakter hos dem vi intervjuat innan. Vi ville lite se var vi hamnade. 

 

Förut har vi pratat med entreprenörer som finns inom ett “bestämt” nätverk. Där olika              

entreprenörer i företag aktivt har gått med i ett specifikt nätverk som har ett namn. 

 

Bakgrund 

● Kort bakgrundsinformation om KRUX 

● Hur länge har ni funnits? 

● Hur många jobbar inom företaget? 

 

Hur gick det till när ni startade företaget? 

● vad var svårt? Är något utmanande som nya? 

● hur löste ni det? Vad var den främsta faktorn för att ni kunde vara kvar och växa som                  

företag? 

 

Nätverket 

Är ni med i ett nätverk? (eller har ett nätverk) 

● är nätverket bestämt eller löst? formellt eller informellt? 

● är ni med i flera olika nätverk? 

● vad beror det på att det är olika nätverk? 

● hur blev ni en del av detta eller dessa nätverk? 

 

(Formellt nätverk) 

När startade ni nätverket och varför? 

 

Hur gick det till? Var alla med från början eller kom fler in allt eftersom? 

 

Varför blev det just ni? Vilken relation hade ni innan? 

 

Vad har det nätverket betytt för dig och er? 

 

Hur blir man en del av nätverket? 

● Ska man uppfylla något krav? 

● Eller blir man bara med för att man känner någon? 
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Kommer det in nya i nätverket? eller känner ni att ni är en färdig grupp? 

 

Är det bättre att ha ett stort nätverk eller ett mindre? Vad kan vara för och nackdelar? 

 

Hur fungerar nätverket praktiskt? (regelbundna möten, telefonsamtal, uppdateringar) 

● Är det någon eller något som håller ihop allt? 

 

Vad delar man med sig av i ett nätverk? Allt? 

 

Finns det vissa saker man väljer att inte dela med sig utav utåt? inom själva nätverket? 

 

Har ni vissa regler inom nätverket som ni alla förhåller er till? 

 

Hur mkt tillit lägger man på varandra inom nätverket? 

 

Vad tror ni om hur nätverket kommer bli i framtiden? 

 

Informellt nätverk 

Vad har nätverket betytt för dig och er? 

 

* Hur långt sträcker sig ert nätverk? 

● distans mässigt 

● storleksmässigt? 

● relationsmässigt? (är det endast jobbkontakter eller använder ni även personliga          

kontakter) 

 

*Är personerna/företagen inom nätverket människor som du känt sen tidigare eller hur kom             

ni i kontakt med varandra? 

● har det utvecklats under tiden ni funnits? 

● Är dem i ert nätverk kontakter som ni har  långa relationer och samarbeten med? 

● Eller korta och byts ofta? 

● (Arbetar ni ofta med samma företag/personer eller många olika och tillfälliga) 

 

Tar ni hjälp av andra inom samma bransch? 

● varför/varför inte? 

● Eller ser ni varandra främst som konkurrenter? 
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*Hur fungerar nätverket praktiskt? (regelbundna möten, telefonsamtal, uppdateringar) 

● Är det någon eller något som håller ihop allt? (hur fungerar det praktiskt om man               

inte har ett formellt nätverk?) 

 

*Hur blir man en del av ert nätverket? 

● Ska man uppfylla något krav? Är det slump att man möts? 

● Är det via tidigare kontakter? Eller letar ni aktivt efter personer att ha i ert nätverk? 

 

Skulle det påverka dig och ditt företag ifall du inte nätverkade? 

● Hur & varför? 

 

*Hur nära står ni de andra i ert nätverk? 

● är man trygg och familjär? 

● eller är det mer bara buisness? 

● Hur mkt tillit lägger man på varandra inom nätverket? 

 

Har ni vissa regler inom nätverket som ni alla förhåller er till? 

 

*Känner ni att man kan dela med sig av mycket? 

● ex. kunskap 

● Material? 

 

Relationer 

Brukar ni skilja på det personliga nätverket och det branschmässiga? 

● varför? 

● Är det lätt att dessa blandas ihop? 

● Brukar man ta vara på sitt personliga nätverk i arbetet? Varför? 

 

Att nätverka/ vikten av att nätverka 

Vad betyder nätverkandet för dig och för er? 

 

Hur kommer du i kontakt med andra företag oftast? Hur nätverkar ni? 

 

Vad vill ni uppnå med att nätverka? 

● de tre viktigaste sakerna med att nätverka för er? 

 

Strategier 

Är det bättre att ha ett stort nätverk eller ett mindre? Vad kan vara för och nackdelar? 
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Har ni några strategier med hur ni nätverkar? 

● bestämda tider? 

● eller mer spontant? 

● när det behövs? 

 

Tror du att ett nätverk behövs? 

● varför tror du att det är viktigt för din bransch? 

 

Använder ni er av sociala medier? 

● Vilka? 

 

Vad är ert syfte med sociala medier? 

● nätverkar ni även genom dessa? 

  
Övrigt 

Har du upplevt något negativt med att nätverka? Eller att va i ett nätverk? 

 

Övriga tankar? 
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