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Abstract 

Networks consisting of contacts between people can be found everywhere. The 
purpose of a network is always the same; to facilitate the availability of resources to 
the various parties. This also applies when it comes to entrepreneurship, in this case 
with digital media in focus, where the network is the entrepreneurs tool to expand 
their business interests, complete productions to the customer and grow in the 
industry. The objective of this study is to examine the role of entrepreneurs and 
corporate networks, how they are formed and maintained and about their 
properties. We also examine how companies in the production of media that are 
positioned in relatively remote areas establish themselves on the global market. 
How much impact does the environment in which it is located have on the 
company? To carry out this study we have held semistructured interviews and 
chosen qualitative methods and theories from already existing research material. In 
conclusion we arrived at three guidelines for entrepreneurs in the creative industry 
in northern Sweden regarding network and geographic location.  
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1. Inledning  

Under de senaste 20 åren har medlen för kommunikation varit i ständig utveckling. Vi tar för 
givet att man med bara några enkla knapptryck på valfri plattform kan både se och samtala 
med en person som befinner sig på andra sidan jorden. Aldrig tidigare har vi haft en sådan 
enorm resurstillgång till att bygga broar mellan varandra och knyta kontakter med. Detta har 
naturligtvis skapat helt nya förutsättningar och möjligheter för entreprenörer och 
företagande i den kreativa näringen där kommunikation är A och O, både gentemot kunder 
och andra företagare. För att kunna driva en fungerande och framgångsrik verksamhet inom 
den digitala medieproduktionsbranschen är faktorerna som spelar in många. Det vi i denna 
undersökning främst kommer fokusera på är det geografiska lägets påverkan och företagens 
användning av sina olika kontaktnät.   

Överallt förekommer det nätverk av kontakter mellan människor. Vare sig dessa är 
gryende, kontinuerliga, tillfälliga eller återkommande delar de alla samma syfte; nämligen att 
underlätta tillgången av resurser och information mellan de olika parterna. Detta gäller inte 
minst när det kommer till företagande, i vårt fall med digital media i fokus, där nätverken 
även är företagarnas och entreprenörernas redskap till att bredda sina affärsintressen, 
färdigställda produktioner och produkter till kunden samt att växa i näringen. Även om de 
olika parterna som ingår i ett nätverk och som arbetar med digital medieproduktion inte 
alltid strävar mot gemensamma mål är de alla av flera anledningar beroende av sina 
kontaktnät för att överleva. Ett företags nätverk kan sträcka sig utanför både den stad och det 
land där det är lokaliserat. Även de kunder de får uppdrag av kan finnas på en global 
marknad. Tidigare har det varit självklarhet att du som företagare måste befinna dig där 
kunderna finns. Om nu världen blivit så liten i samband med att våra medel för 
kommunikation utvecklats, spelar då det geografiska läget fortfarande en lika stor roll?  

Ett nätverk utgörs av flera företagare och entreprenörer och fyller för dessa många 
funktioner. Bland annat är det för de olika partena en källa för information och deras främsta 
hjälpmedel till att knyta nya kontakter med andra företag samt hålla gamla levande. Nätverk 
mellan företag inom digital medieproduktion används i främsta rum för att bilda 
samarbeten, hyra in eller dela upp arbeten under produktioner och uppdrag från kunder. Det 
är därför vanligt förekommande att flera företag går ihop och samverkar under en 
produktion, till exempel framställningen av ett webbaserat spel eller en informerande 
kortfilm, även om det ursprungligen var ett eller några företag som fick uppdraget av kunden. 
Detta sker förstås genom nätverken i branschen.  

Det är mycket som kan kategoriseras under fliken digital mediaproduktion då det idag 
finns så många typer av digital media. Därför förekommer det en mängd olika typer av 
inriktningar, yrken och företagande inom branschen. Digital media avser film-, foto- och 
ljudinnehåll som har kodats. Ett företag inom branschen kan till exempel arbeta med 
animation, reklamfilm, spelutveckling eller hemsidor. Större företag består av flera team där 
anställda specialiserat sig inom olika områden, till exempel illustratörer och programmerare, 
och har på så vis olika uppgifter och arbetar vid olika skeden under en produktion. De som 
designar och visualiserar idéerna kring en koncept gör det i början av arbetet medan de som 
ljudsätter en film gör det i slutet av en produktion. Mindre företag eller egenföretagare, som 
specialiserat sig inom ett särskilt område, kan hyras in under ett visst moment under en 
digital medieproduktion som genomförs av ett större företag. Olika produktioner tillämpas 
till olika typer av plattformar och tas fram i olika syften. Exakt hur en medieproduktion går 
till är alltså såpass varierande att det är svårt att ge detta en generell summering. Dock är det 
säkert att säga att ett sådant arbete utgörs av flera moment där det ingår ett flertal 
arbetsuppgifter som har en ganska bestämd ordningsföljd. I början av ett projekt finns en fas 
som kallas preproduktion där det till exempel sker planering av upplägg, konceptidéer, 
framställning av mood- och storyboard samt andra förberedelser. Som sagt är det under 
dessa skeden som företagare och entreprenörer som tillhör samma nätverk och som 
specialiserat sig inom ett eller flera specifika områden vanligtvis samarbetar och delar upp de 
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olika arbetsuppgifterna. Nästa fas är produktion och det är ofta i denna fas och i den sista 
fasen, postproduktion, som de andra företagen i nätverket tas in för att arbeta. Till exempel 
kan ett företag som fokuserar på film hyras in för att filma medan företaget som fått 
uppdraget kanske kommit med själva idén och sedan slutför projektet. Under dessa 
samarbeten ansvarar alltså de olika parterna i nätverken för sina specifika tilldelade uppgifter 
och levererar tillsammans en färdigställd produktion.  
  

1.1 Problemformulering & Syfte    
Genom denna undersökning vill vi undersöka den fulla betydelsen och vikten av 
entreprenörer och företagare inom den digitala mediabranschens nätverk, bland annat hur 
dessa bildas och upprätthålls. Vilka egenskaper besitter dessa nätverk och vilket värde har 
det för de olika parterna? Vi vill ta reda på om affärsrelationer och samarbeten mellan olika 
design- och medieföretag kan bidra till ett ömsesidigt gynnande samt på hur användandet av 
nätverk kan påverka ett företags framgång.   

Vi vill även undersöka hur företag inom produktion av media som geografiskt sett har 
placerat sig i global periferi går till väga för att etablera sig på en global marknad. Hur mycket 
påverkar miljön där företaget är lokaliserat deras chanser att klara sig och växa? Vilka är 
möjligheterna och vilka är begränsningarna då man arbetar på distans med kunder och 
samarbetspartners ur ens nätverk och hur förhåller man sig till dessa på bästa sätt? Är 
utmaningarna man kan stöta på svåra eller är fördelarna så pass många att de väger upp det 
som komplicerar? Vi önskar att genom vår datainsamling få tips, tankar och idéer som man 
inspirera och vara gynnsamma för framtidens företagare och entreprenörer inom den digitala 
mediabranschen, oss själva inräknade.  
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2. Bakgrund & relaterad forskning   

2.1 Nätverk “Networking”   
Överallt finns det nätverk av kontakter mellan människor. Somliga är av en relativt stadig 
struktur där medlemmar undantagsvis byts ut och i andra råder det en viss dynamik där 
medlemmar kan komma och gå med jämna mellanrum. Ett företags nätverk är ett socialt 
nätverk som har utvecklats för att hjälpa huvudaktörer inom företaget ta kontakt med andra 
entreprenörer och chefer. Målet med detta är att företagen kan bredda varandras 
affärsintressen, till exempel bredda sitt kontaktnät eller introduceras till nya kunder, och 
gemensamt bidra till ömsesidigt gynnande och fördelaktiga affärsrelationer. Networking är 
en socialekonomisk affärsaktivitet där entreprenörer, företagare och affärsmän går ihop för 
att forma affärsrelationer men även för att dela information, skapa, upptäcka eller agera efter 
affärsmöjligheter och för att söka potentiella partners för eventuella åtaganden. Nätverk är 
alltså inte begränsat till kundförhållanden utan även till för att dela information och tjänster 
och utföra samarbeten. (Alt, Fleisch & Österle, 2001) Potentiella nätverkspartners är 
individuella personer och kan till exempel vara vänner, familjemedlemmar, grundare och 
affärspartners, men även kontaktpersoner vid institutioner som universitet, stora företag 
eller auktoritära. (Witt, 2007)  

Företag förekommer i otaliga former och storlekar och arbetar på olika slags marknader 
men oavsett område eller dimension är de alla beroende utav nätverk för att överleva. 
Anledningen till detta är dock inte enbart tillgången till information och breddandet av 
affärsintressen dessa medför. De större och kanske mer ledande företagen behöver hjälp från 
de mindre för att kunna fördela det omfattande och tidskrävande arbete deras uppdrag ofta 
kräver. Givetvis kan deras nätverk även inkludera företag av samma storlek som kan hjälpas 
åt med de större uppdragen och tillsammans nå ett som tidigare nämnt gemensamt 
gynnande. Genom denna form av samarbete vid genomförandet av en produktion kan 
företaget minska på antalet arbetstimmar och kostnader samtidigt som de stärker banden 
mellan sina nätverkspartners. Det är säkert att säga att de större företagen är mer eller 
mindre beroende utav stöd från andra företag för att överleva.   

De nystartade eller relativt mindre företagen är också beroende av nätverk av likande skäl 
bortsett från att de tillhör den andra sidan av myntet när det kommer till samarbete med 
större företag. Samarbete mellan firmor som arbetar med samma typ av kunder minskar 
risken av konkurrerande och, på samma sätt som hos de större företagen, underlättar arbetet 
och kostnaderna detta medför. Dock är det kanske relationen till de större företagen som är 
av det största värdet för de mindre firmorna. Att ha samarbetspartners som arbetar med 
större kunder på både en nationell och internationell marknad kan vara deras största chans 
att nå ut och kanske även skaffa sig ett namn på den globala marknaden.   

En av de stora fördelarna och förmånen med att ha affärsrelationer i ett nätverk är att 
entreprenören kan, genom sina kontakter, få tillgång till medel som annars hade varit 
oåtkomliga utan marknadstransaktioner. Företag bildar relationer i främsta rum för att få 
tillgång till resurser de inte själva har. (Balland et al. 2012) På så sätt sparar företaget givetvis 
mycket arbete och pengar. I sin artikel “Entrepreneurs’ networks and the success of start-
ups” nämner Witt (2007) hypotesen att grundare använder sitt personliga nätverk av privata 
kontakter och affärskontakter för att erhålla resurser och information som de annars inte, 
eller åtminstone inte lika billigt, skulle kunna förvärva på marknaden. I sin artikel beskriver 
även Witt (2007) teorin om att entreprenörer med större och med omfattande nätverk får 
mer uppbackning från sitt nätverk och är på så sätt mer framgångsrika än entreprenörer med 
mindre nätverk eller de som får mindre support från sitt nätverk.   

Thompson, Frances, Levacic och Mitchell (1991) skriver redan på tidigt 90-tal om “value-
adding partnership” och menar på att företag kan styra flödet av gods och tjänster då de går 
ihop och samarbetar. Detta innebär att de underlättar för sig själva genom att de slipper ha 
all kunskap “in house“. Dessutom blir det billigare för dem att använda kunskaper inom sitt 
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nätverk istället för att ha dem anställda. Detta blir också en fördel för många mindre företag 
då det annars finns en risk att större företag med mycket kunskap tar över marknaden.   

2.2 Geografi   
Ett företags nätverk kan sträcka sig långt utanför den stad eller det land där ett företag är 
lokaliserat. Detsamma gäller de kunder företaget jobbar med. Ytterligare en viktig faktor när 
det kommer till ett företags förmåga att etablera sig på en lokal eller global marknad är det 
geografiska läget. Givetvis underlättar det för ett företag att vara lokaliserat där kunderna 
finns men så är inte alltid läget. I den digitala mediabranschen är distansarbete långt ifrån 
ovanligt. Även anställda kan vara bosatta i en helt annan stad än den där företaget har sitt 
kontor.   

Balland et al. (2012) gav förslaget om en analytisk skillnad i fem dimensioner av 
“proximity”, närhet, i vilken kognitiv, organisationella, institutionella, sociala och geografiska 
närheter minskar samarbetskostnader och risker och ökar därmed sannolikheten för aktörer 
att bilda partnerskap. Med andra ord att ingå i varandras nätverk. Den geografiska aspekten 
på närhet är bara en av drivkrafterna i ett nätverk och inte nödvändigtvis heller den viktigaste 
av dem. Dock kan man inom ramverket för närhet särskilja effekten av geografisk närhet från 
de andra formerna av närhet. Denna form av närhet syftar på om avståndet mellan företagare 
har någon påverkan på sannolikheten för dessa att bilda relationer. Många interaktioner 
mellan företaget och dess arbetspartners eller kunder äger rum där de båda parterna 
geografiskt sett är i närheten av varandra. (Balland et al. 2012) Dock är affärsrelationer på 
distans också vanligt förekommande. Ytterligare ett antagande som talar för geografisk 
närhet är en som Fitjar och Rodríguez-Pose (2014) nämner i sin artikel “The geographical 
dimension of innovation collaboration: Networking and innovation in Norway” att de 
aktörer som är inblandade i innovation måste mötas och interagera ansikte mot ansikte för 
att kunna möjliggöra maximerade fördelar länkade till spridningen av kodad eller 
underförstådd kunskap. De skriver dessutom att de medverkande måste stå socialt nära 
varandra för att kunna engagera sig i och uppnå ett ömsesidigt och fördelaktigt samarbete. 
De menar på att intresset för det andra företagets framgång är beroende av relationen mellan 
de båda parterna. Har man inga sociala anknytningar mellan varandra är det svårt att 
engagera sig i varandras framgång.    

Även om de nya medlen för kommunikation har skapat nya förutsättningar och 
möjligheter för entreprenörer och företagande i den kreativa näringen är faktorerna för att 
kunna driva en fungerande och framgångsrik verksamhet fortfarande många.  

2.3 Metoder och teorier 
För att genomföra denna undersökning har vi använt oss av redan befintlig forskning inom 
området att ligga till grund för våra valda metoder och teorier. Den teori som vi främst har 
valt att backa upp är den om att företag upprättar relationer för att få tillgång till resurser de 
inte kan få tag i själva (Witt, 2007). Med detta menar han att genom nätverken får företagare 
en källa till nyheter inom branschen men också kunskaper de annars hade behövt förvärva på 
egen hand. Till ett designprojekt kan företaget enkelt hyra in kunskaper från andra företag 
inom nätverket i form utav till exempel programmerare eller ljudmixare, beroende på typen 
av produktion, som de annars hade behövt ha anställda. Ju oftare samspel som dessa 
inträffar desto godare blir relationen mellan företagen inom nätverket och chansen för 
ytterligare samarbeten ökar.  

Balland, De Vaan & Boschma (2012) gav förslaget om en analytisk skillnad i fem 
dimensioner av närhet, i vilken kognitiv, organisationella, institutionella, sociala och 
geografiska närheter minskar samarbetskostnader och risker och ökar därmed sannolikheten 
för aktörer att bilda partnerskap. Med andra ord att ingå i varandras nätverk. Vi har valt att 
framförallt förhålla oss till den organisationella, sociala och geografiska närheten när vi 
genomfört vår undersökning. Dessa tre infallsvinklar ansåg vi vara de mest relevanta och 
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mest lämpade för de förhållanden på den miljön vi valt att undersöka. Organisationell och 
sociala tolkar vi som företagen och deras relationer till andra företag, det vill säga deras 
kontakter inom nätverken. Geografisk närhet visar sig relevant då den plats vi valt att 
genomföra undersökningen på har en relativt begränsad tillgång på potentiella partners och 
ligger slutet på en avsides lokalitet. Även om majoriteten av företagen har nätverk på en 
regional eller global marknad är det på grund utav de begränsade antalen lokala 
samarbetspartners i det närmsta beroende av samarbete för att överleva. När företag har 
liknande kunskaper, delar liknande värderingar, tillhör samma sociala kontext eller är 
lokaliserade i samma geografiska område är det troligt att de kommer ingå i partnerskap.  
Även storleken på olika firmor har påverkan på hur dessa jobbar. Balland et al. (2012) 
argumenterar för att större firmor är bättre på att få tillgång till finansiella resurser samtidigt 
som de hävdas att de mindre firmorna är mer flexibla.   

Witt (2007) framför hypotesen att ett företags grundare använder sina personliga nätverk 
bestående av privata kontakter och affärskontakter för att få tillgång till resurser och 
information som de annars inte lika billigt, eller inte alls, skulle kunna förvärva på 
marknaden. Hypotesen innebär med andra ord att entreprenörer med förhållandevis större 
och mer omfattande nätverk får mer uppbackning från sina kontakter och är på så sätt mer 
framgångsrika än entreprenörer med mindre nätverk eller de som får mindre support från 
sitt nätverk. Med “the network success hypothesis” menar Witt (2007) att företagare och 
entreprenörer har flera valmöjligheter när de genom sina nätverk kan till en begränsad 
kostnad få tillgång till annars ej tillgängliga resurser. Det är ett allmänt konstaterande att ha 
resurser från ett nätverk till sitt förfogande är överlägset de resurser som går att få genom 
marknadsmekanismen. Med nätverk som resurstillgång innebär att företagen kan spara både 
tid och pengar som de istället kan lägga på annat och blir på så sätt effektivare.   

Ett annat exempel på när företag kan få tillgång till resurser genom sitt nätverk som de 
annars inte skulle kunna förvärva är när dessa är i sin uppstart. Ett nystartat företag utan 
rykte på marknaden kan det gå väldigt trögt för innan de fått in en fot i näringen. Många 
företag tar inte hjälp av eller servar nystartade firmor på grund utav osäkerheten och riskerna 
detta medför. Det är till exempel inte säkert om dessa kommer kunna leva upp till kraven. Är 
dock företagsägaren för denna nystartade firma erfaren inom området kan denne ha tidigare 
kollegor och gamla vänner i andra firmor och företag och har därmed en mycket högre chans 
att få samarbete och snabbt bli en ny del av deras nätverk. (Witt, 2007)   

Firmor på relativt geografiskt isolerade platser, i vårt fall global periferi, står inför 
annorlunda utmaningar än företag på mer centrala lägen och har hittills fått begränsad 
uppmärksamhet i existerande teorier. (Alnuaimi, Opsahl, & George, 2012, refererad i Russell 
J. Funk, 2012) När närheten till andra företag minskar, minskar även tillgången till lokal och 
informativ kunskap. Nuvarande inställningar föreslår, med tanke på vikten av exponering för 
mångfald för innovation, att isolerade firmor ligger i ett förhållandevis stort underläge. Att 
knyta band till geografiskt avlägsna parters kan hjälpa mer isolerade firmor att få tillgång till 
nya kunskaper och nyheter. Trots omständigheterna för dessa är det inte ovanligt att företag 
som ligger en bit ifrån sina kollegor och andra företag producerar viktiga innovationer. (J. 
Funk, 2012)  
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3. Metod    

Vi var mer intresserade av kvalitativ än kvantitativ information då vi ansåg det vara viktigare 
med några omfattande svar än ett flertal som bara skrapade på ämnets yta. Därför valde vi att 
intervjua tre företag i en stad i norra Sverige med ett specifikt antal, noga utvalda frågor. Vi 
hade möjligheten att intervjua VD:n för varje företag vilket var väldigt givande då de alla 
självklart var väl insatta i sina företag och visste väldigt mycket om hur deras nätverk och 
geografiska läge påverkade deras affärer och arbete. I hela uppsatsen benämner vi staden 
som företagen finns i för just “staden”.  

Vi valde att utgå ifrån ett specifikt nätverk och valde utifrån detta våra intervjuobjekt, 
detta för att vi i våran studie ville se hur ett specifikt nätverk såg ut och då passade det bättre 
för oss att fokusera på nätverket de alla ingick i än att fokusera på just företagen. Då 
företagen ingick i samma nätverk kunde de därmed jobba med både väldigt liknande samt 
helt olika saker som ingår inom digital medieproduktion. Vårt valda nätverk består av flera 
företag, stora och små, som producerar digital media på ett eller annat sätt. Genom nätverket 
använder de sig av varandra genom att antingen vid specifika tillfällen “anlita” något av 
företagen i nätverket för att tillföra något som de själva inte har kunskap till eller för att de 
har för lite personal för att hinna med mängden arbete. De kan även själva bli “hyrda” att 
genomföra arbeten för något annat företag i nätverket. Eller så utför de helt enkelt arbeten 
tillsammans vilket innebär att de tillsammans tar ett uppdrag från en gemensam kund.  

3.1 Kvalitativt metodval  
Vi valde att använda oss av den kvalitativa metoden semistrukturerade intervjuer då denna 
ger en möjlighet att få en djupare förståelse för målgruppen, kan medföra oväntade resultat 
samt ge information som man inte visste var intressant eller värd att ta i beaktning. 
(http://feedback.edelegationen.se/vlbehov/metoder/kvalitativametoder/)  
Yin (2013) skriver att kvalitativ forskning återger personerna som är med i studiens åsikter 
och synsätt och då vi ville få fram detta ansåg vi att denna typ av undersökning passade oss 
väldigt bra. 

Intervjuerna gick till på så vis att vi hade intervjufrågor (se bilaga) som vi utgick ifrån men 
var det så att någon fråga behövde utvecklas eller krävde följdfrågor så löste vi det på plats. Vi 
lade alltså även till frågor under intervjuerna om vi då tyckte att något hade missförståtts 
eller fattades. På samma sätt hoppade vi över de frågor som vi ansåg bli överflödiga eller 
redan besvarade. Under intervjuerna hade en av oss hand om ljudinspelningen och att föra 
anteckningar medan den andra personen höll i själva intervjun och ställde frågor. Detta var 
för att underlätta transkriberingen och minska risken att avbryta eller tala över varandra. Vi 
hade även kommit överens om att det var okej att inflika med frågor om den som hade hand 
om inspelningen kom på något viktigt eller ansåg att en fråga behövdes utvecklas. Detta var 
dock sällan nödvändigt då den person som höll i intervjun oftast ställde de följdfrågor som 
krävdes utan några inflikningar från den som förde anteckningar.  

Vi hade inte heller haft möjlighet att göra en kvantitativ analys då vi saknade underlag för 
en sådan, det finns nämligen alldeles för få företag i norra Sverige som är relevanta för vår 
studie. Det kändes även riskabelt att tillägga annan forskning som varit tagen ur snarlika 
kontexter på vår studie, alltså andra relativt avsides platser med något begränsade resurser 
på andra ställen i världen. Även om resultatet från en sådan analys kanske hade lett fram till 
ett snarlikt svar till vad vi nu fick fram kan de annorlunda faktorerna som spelar med leda till 
ett ofullständigt och oanvändbart resultat. I det här fallet var det inte frågan om risken för oss 
att uppfinna hjulet och komma fram till ett resultat som inte medfört något nytt. Vi ville bara 
helt enkelt inte grunda hela vår undersökning på redan befintliga studier som inte till fullo 
stämde in på vårat valda forskningsområde. 
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3.2 Val av  litteratur  
Så snart vi valt att använda oss utav en kvalitativ metod ville vi söka svar i litteratur som 
rörde vår frågeställning. Det är viktigt att känna till tidigare forskning inom sitt område och 
ämne så man kan undvika upprepningar av något som redan finns menar Yin (2013). Det är 
onödigt att uppfinna hjulet en gång till innan man tar sig vidare. Vi gjorde en selektiv 
genomgång av relevant litteratur för att sätta oss in i ämnet och bli bekanta med terminologin 
rörande detta. Vi valde därför att läsa artiklar och böcker inom området både allmänt men 
även inriktat på nätverk och geografi rörande just vårt ämne, det vill säga arbeten inom 
nätverk inom digital medieproduktion.   

3.3 Företagen  
Vi ville göra intervjuer med några företag som ingår i samma nätverk i en stad i norra Sverige 
för att få svar på våra funderingar. Kriterierna för att passa in i vår målgrupp var att företaget 
befann sig i norra Sverige, jobbade inom den kreativa näringen och att de ingick i ett och 
samma nätverk.   

Vi valde företag av olika storlek och med olika kunskaper då vi ville ha en så bred bild som 
möjligt av nätverket de alla ingick i. Vi tyckte det även var intressant att något av företagen 
för det mesta bara blev inhyrda av andra företag medan något annat företag aldrig hyrde ut 
sig själva utan endast arbetade med egna projekt och hyrde in andra företag ur nätverket. Det 
nätverk de alla ingick i är ett mer organiserat nätverk som är namngett medan alla företag 
även ingick i egna andra nätverk som kanske inte var lika organiserade.  

Vi kom i kontakt med ett stort företag i en stad i norra Sverige genom en mässa på 
universitetet och då de passade väldigt bra in på vårt område valde vi att fråga dessa om de 
hade möjlighet att ställa upp på att bli intervjuade. Företag 2 och företag 3 valde vi eftersom 
de båda samarbetat mycket med varandra och med företag 1 och vi tyckte det skulle vara 
extra intressant att jämföra dessa tre företag, deras arbetssätt och situation samt syn på 
nätverk och samarbeten.  

3.3.1 Företag 1  
Företag 1 är ett företag med elva års erfarenhet av att upptäcka vad som är nytt. De är ett 
globalt företag som designar för upplevelser. Företaget hjälper sina kunder med alltifrån att 
identifiera och förstå målgrupper, planera strategier samt välja området med mest potential 
fram tills att det finns en färdig produkt. Företaget har omkring 50 personer anställda i 
dagsläget och har förutom kontoret i norra Sverige även ett kontor i Stockholm och i Los 
Angeles. De är ett företag som lyckats bra inom den kreativa näringen trots att deras 
huvudkontor ligger lite avsides och är inte vad som skulle kunna klassas som optimalt när det 
kommer till geografiskt läge. De har trots detta arbetat med ett flertal multinationella kunder.  

3.3.2 Företag 2   
Företag 2 har funnits sedan 2000 och har för tillfället 7 anställda. De tar fram allt ifrån 
digitala lösningar för webb, mobil, spel och sociala medier. De tar även fram banner och 
grafiska identiteter och designar dessa. De har även jobbat med ett antal multinationella 
kunder. De jobbar mycket med en stor reklambyrå. Jobbar även tillsammans med företag 3 
med ett kommunalt elbolag tillsammans med företag 3.  

3.3.3 Företag 3  
Företag 3 har sett ut såsom det gör idag sedan 2010 men startades med en lite annan 
inriktning redan 1988. Idag har de 10 anställda och arbetar med allt ifrån strategisk support 
till kundundersökningar och att ta fram appar och hemsidor. Företaget har jobbat med bland 
annat ett Telecom företag och med elbolaget tillsammans med företag 2.  
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3.4 Datainsamling   
Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer då dessa uppmuntrar respondenten att prata 
fritt om sina åsikter samtidigt som de gör det enklare för intervjuaren att ställa följdfrågor 
och få ut så mycket som möjligt av dem. Detta utan att intervjun blir alltför styrd så som en 
strukturerad intervju lätt riskerar att bli. Under en sådan intervju har man ändå bra koll på 
vad som ska frågas och kontroll över situationen jämfört med en ostrukturerad och ännu 
mindre formell intervju. (Preece, Sharp, Rogers 2015) Dock finns även risken att man ställer 
alltför riktade frågor under en mer formell och strukturerad intervju och detta gör så att man 
minskar chansen att få fram information om sådant man inte vetat kunde vara av intresse för 
ens studie.  Detta tog vi hänsyn till genom att till exempel fråga vid intervjuns slut om 
respondenten hade något övrigt denne ansåg vara värt att ta upp och förklara eller diskutera. 

Annica Lantz (2007) skriver att i de strukturerade intervjuerna är det den i förväg 
definierade fenomen som är av intresse. Då vi visste vad det var för aspekter vi ville få en 
djupare insikt i föll sig därför semistrukturerade intervjuer väldigt bra för vår del. I alla tre 
intervjuer hade vi snarlika frågor då vi ville ha resultat som skulle gå att jämföra i slutändan. 
Dock anpassade vi vissa frågor så att de var mer tillämpade intervjun med företag 1 och med 
företag 2 och 3 lade vi en del fokus på deras samarbeten med förtag 1. Intervjuerna höll vi hos 
företagen i deras egna lokaler som de hade valt skulle passa för en intervju. Detta hoppades vi 
på att det skulle bidra till en mer avslappnad stämning då det utfördes på hemmaplan för 
våra respondenter. Samtidigt ville vi ge känslan av en seriös och inte alltför informell intervju 
när dessa hölls på respektive respondents arbetsplats. Ljudet tog vi enkelt upp genom att 
spela in med en mobiltelefon, detta först efter att ha försäkra oss om att våra respondenter 
var bekväma med det.  

3.5 Analys   
Yin (2013) skriver i sin bok Kvalitativ forskning från start till mål om fem olika faser som man 
följer vid en analys. Dessa faser valde vi att följa under genomförandet av vår analys. Den 
första fasen är sammanställning vilket vi gjorde genom att transkribera våra intervjuer. Detta 
för att vi lättare skulle kunna analysera dessa senare. Fas två är demontering vilket vi gjorde 
genom att stryka över de delar i texten vi uppfattade som väsentliga med 
överstrykningspennor i olika färger. Fas tre är remontering där man sorterar upp de viktiga 
delarna i texten för att få fram och förtydliga mönster. Detta gjorde vi genom att skriva upp 
olika rubriker som vi ansåg vara relevanta i ett dokument och sedan sortera allt vi hade 
färgmarkerat under dessa. Fas fyra är tolkning vilket innebär att man analyserar de olika 
mönster man hittat. Detta gjorde vi genom att jämföra våra intervjuer och mönster med den 
relaterade forskningen för att i slutändan kunna dra slutsatser från dessa. Fas fem handlar 
alltså om att dra slutsatser från hela studien, relaterande till fjärde fasen men även alla de 
andra faserna. Sammanfattningsvis gör transkriberingen så att man, med färgmarkeringar 
till hjälp, lätt kan hitta tillbaka till vad man ansett vara relevant för studien. Genom 
användandet av olika överstrykningsfärger kan man lätt skapa ett eget system där färgerna 
står för olika specifika områden, till exempel markerades allt som sades angående nätverk 
under intervjun med en blå penna. På så vis är det lätt att navigera sig genom buntar av 
papper och hitta specifika kommentarer. 

3.6 Metodanalys  
Saker vi hade kunnat tänka eller ändra på är bland annat att vissa frågor från intervjuerna 
hade gått att omformuleras och antagligen också förenklats. Det hade även varit givande för 
oss om vi hade ställt fler frågor mer riktade mot hur själva företagen såg ut och vad de höll på 
med så att vi hade fått en bättre inblick i deras arbeten. Nu är den mesta informationen om 
vad de gör och om deras anställda sådant vi hittat på deras respektive hemsidor samt andra 
webbsidor på internet. Där finns kanske inte utrymmet att beskriva hela deras verksamhet. Vi 
hade då även kanske fått fram annan information som hade varit intressant att veta i 
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kombination med de frågor vi ställde kring nätverk och geografi om vi hade ställt fler 
allmänna frågor om företagen.   

Det hade även varit givande för oss att intervjua anställda för företag 1 i andra städer som 
till exempel Stockholm och LA för att vara säker på att det är skillnad mellan storstäder och 
mindre städer som ligger i geografisk periferi när det kommer till deras företagande. Vi kan 
inte veta om de tycker det är likadant eller ej då vårt främsta fokus har legat mot företag i 
mindre städer och ett specifikt nätverk. Som med all forskning var det även för oss viktigt 
med datainsamling för att ha något att analysera. Hade vi kunnat intervjua fler företag för att 
få in mer aspekter och information till våran studie hade detta säkerligen lett till ett något 
mer säkrare resultat.   

Vi valde att inte ställa frågor om sådant vi trodde kunde anses vara känslig information. 
Till exempel såg vi till att inte fokusera alldeles för mycket på hur nätverken påverkar 
företagens ekonomi. Detta för att företagare i regel inte vill dela sådan information och vi inte 
ville riskera att tvinga fram sådant de egentligen inte ville dela med sig utav. Dessutom var 
sådana frågor inte särskilt relevanta för vår studie som ska fokusera på företagens nätverk 
och deras egenskaper och då valde vi att se till att det skulle bli en trevlig och givande intervju 
för opponenterna.   

3.7 Forskningsetik  
För att kunna bedriva vår forskning på ett etiskt sätt var vi noga med att våra respondenter 
skulle känna sig bekväma under intervjuerna genom att låta dem vara med och bestämma tid 
och plats för intervjuerna. Intervjuerna genomfördes på varje företags respektive kontor 
vilket vi hoppades skulle bidra till en avslappnad stämning och någon form av 
trygghetskänsla att befinna sig på hemmaplan. Vi var även noga med att innan 
intervjutillfället kolla upp om respondenterna var bekväma med ljudinspelning under 
intervjun. Vi har även hållit företagen, respondenterna och nätverket anonyma genom att 
inte ge ut några namn i vår uppsats eller gå alltför djupt in i vad varje företag sysslar med. 
Vårt mål med denna studie var inte att hänga ut någon genom att till exempel märka ut 
brister eller svagheter i verksamheten, vi ville helt enkelt undersöka ett valt nätverk i en stad i 
global periferi samt företagens syn på detta och sina övriga nätverk.  
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4. Resultat  

Alla tre företag ingår i samma nätverk men arbetar med flertalet olika saker och har alla olika 
arbetssätt. Något företag var tydliga med att de inte hyrde ut sig själva utan endast tog på sig 
egna uppdrag och hyrde in andra företag för den kunskap de själva inte hade. Ett annat 
företag berättade dock att de i princip bara hyrde ut sig till andras uppdrag och sällan hade 
egna kunder. Alla tre ingår som sagt i ett lokalt, namngivet nätverk som är lite mer 
organiserade än andra nätverk med andra företag som de även ingick i. Detta nätverk är 
skapt för att de enklare ska kunna samarbeta och hitta intressanta kunder. De tre företagen 
sysslar med allt möjligt inom digital media, allt från programmering och webbutveckling till 
grafik och framtagande av grafiska profiler. Företagen skiljer också i storlek och vissa jobbar 
mer med lokala kunder medan andra lägger sitt främsta fokus på multinationella kunder.   

4.1 Nätverk  

4.1.1 Företag 1  
VD:n för företag 1 ansåg att nätverken är väldigt viktiga för ett företag och att de med hjälp av 
dessa gör företaget bättre och kan leverera saker av bättre kvalité. De besitter en vid bredd 
kunskaper och kan själva utföra väldigt mycket i företag 1 men med hjälp av deras nätverk 
anser VD:n att de kan bli ännu bättre.  Med detta menar alltså hen på att det inte går att göra 
allting själv eller att ha alla nödvändiga kunskaper under ett och samma tak.   

Det som ingår i deras nätverk är kompletterande kompetenser inom områden som 
filmproduktion, ljudproduktion, utvecklare av olika slag, teknikpartners och även ibland 
illustratörer eller designers. De har även tagit in företag 3 ibland för saker inom social media. 
De har jobbat mycket med företag i staden och med andra mindre företag som ligger i andra 
städer i norra Sverige. VD:n förklarade att det är lättare för de olika företagen i staden att 
samarbeta då de inte är inriktade på precis samma saker och mot samma kunder. Hen sa 
även att de jobbade med nationella kunder samtidigt som de flesta av de andra företagen i 
staden jobbade med mer lokala kunder. Hen menar även på att det är lite mer tvunget att 
samarbeta i staden då det inte finns ett särskilt stort utbud på arbeten och att det på så vis är 
lättare med lojalitet än konkurens.  
  

“För i Stockholm är det är sådant utbud och i LA är det ett sjukt utbud så att lojalitet 
och allt det där är svårare i de ställena.”   
                 (VD företag 1)   

VD:n berättade att nätverket i staden hela tiden förändras då det alltid växer och 
krymper och menar att det inte är någon specifik person som håller ihop det. Vissa av deras 
relationer har levt kvar ända från uppstartandet av deras företagande medan andra av 
relationerna har varit väldigt korta eller bara temporära, både bland andra företag men även 
gentemot deras kunder. Företag 1 började arbeta med företag 2 då de tyckte att de verkade 
skickliga och visade på goda kompetenser. De presenterade då företag 2 för ett annat företag 
som i slutändan kom att bli en stor kund för företag 2. I samma veva fick företag 1 reda på att 
det fanns en stor mängd lokala talanger som de inte hade vetat om innan deras uppstartade.   

Vd:n berättade att det kan vara jobbigt att konstant jaga nytt och att det medför en större 
risk med nya samarbeten än vad det gör med gamla. Det går inte att på förhand förutse hur 
nya samarbeten kommer fungera men de företag som man tidigare har samarbetat med är 
man redan bekant med deras arbetssätt. Dessutom berättade hen att det är mer riskabelt att 
jobba externt än internt då man lättare kan bestämma över de interna vad det är som ska 
göras än vad det är att hålla kontroll över externa samarbetspartners.    

4.1.2 Företag 2  
VD:n för företag 2 samarbetar med nästintill alla företag i samma stad och även med företag i 
andra städer i norra Sverige.   
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“Jag höll på att nämna varenda byrå som finns i staden.”  

(VD företag 2)  
  
Om de under ett projekt behöver hjälp med något ringer de helt enkelt det företag som de vet 
kan assistera inom det området. Om någon firma i sin tur kontaktar företag 2 och de inte har 
tid eller möjlighet att hjälpa till vidarebefordrar de dem vidare till någon de vet har god 
kompetens inom området. De vet dessutom att andra företag gör detsamma för dem om de 
skulle hamna i samma sits.   

Vd:n vid företag 2 anser att firmorna i deras stad ska hjälpa varandra. Hen känner att det 
är en god arbetsmiljö i den här staden, att folk är samarbetsvilliga och ser fördelen i att få in 
jobben tillsammans eftersom alla då tjänar på det. Hen ser inte heller de olika företagen som 
konkurrenter utan snarare mer som samarbetspartners. Eftersom de alla specialiserar sig på 
så olika saker förekommer ingen större konkurrens och därmed blir samarbete en naturlig 
påföljd.   

Företag 2 samarbetar med flera andra företag inom Sverige men inte så mycket globalt. 
Framförallt jobbar de mycket med en större byrå i Stockholm. Det är många som hör av sig 
till dem, framförallt av de företag som finns i staden, och VD:n anser att de snabbt får nys om 
ny information. Får de någon gång höra om en ny entreprenör eller firma som är av intresse 
brukar de vara snabba på att bjuda in dessa för att få veta mer. Nätverk som sträcker sig över 
landet träffar de mest på event eller liknande. Vd:n menar även att alla i nätverk, lokala som 
nationella, bär ansvar för att hålla ihop. Det är inte bara upp till en av parterna. 

Många av deras stora projekt är samarbeten med andra företag. De tycker att det är både 
intressant och givande att se hur andra företag jobbar. Främst för deras medarbetares och 
anställdas skull då de kan få en inblick i hur andra jobbar och sedan lära sig utav detta. Ett 
företag de jobbat mycket med, företag 3, har ett helt annat angreppssätt på saker än vad de 
själva har och det anser de att de lär sig jättemycket av. Vd:n tycker för övrigt att det är bra 
att samarbeta med dem då de befinner sig i samma stad. Det spelar en stor roll i att de har 
möjligheten att stanna kvar och fortsätta jobba där de är.  

I ett företag som detta är det omöjligt att hålla beläggning på alla kunskaper, men med 
hjälp utav nätverken kan de få tillgång till en massa specialiteter.   

De har både långa och korta relationer bland sina kontakter.  Vissa delar i nätverken kan 
de ha “pitchat” någon gång med men aldrig gjort något större arbete tillsammans. Hur det än 
ligger till är det essentiellt att hålla koll på nätverkets olika kunskaper då man aldrig kan veta 
när de kan behövas. Företag 2 jobbar mycket med byråer och drar därför stor nytta av 
nätverket i början av en produktion då de själva slipper jaga kunden utan får uppdragen från 
byråerna.   

Vd:n för företag 2 anser att det inte vore någon katastrof om någon specifik del av 
nätverket försvann idag. Även om de är väldigt nätverksberoende i dagsläget var de nämligen 
mer beroende av det förr. Hen beskriver relationer mellan nätverken och kontakter som 
väldigt viktiga i den här branschen, speciellt “här uppe” med vilket han menar i norra Sverige. 
Hen känner även att det är hens ansvar att hålla ihop nätverket. VD:n lägger stor vikt på att 
det krävs ett samarbete för att man ska kunna överleva här uppe. I framtiden kommer alla 
företag att flytta till en gemensam byggnad i staden med ett flertal andra företag inom samma 
bransch - ett av skälen är just för att komma närmare nätverket och underlätta 
kommunikation och samarbete. Att befinna sig i samma byggnad kan bland annat innebära 
att det blir mer möten i person än telefonsamtal.  

4.1.3 Företag 3  
Vd:n för företag 3 ingår i många olika slags nätverk. De är med i ett namngivet nätverk som 
består av bland annat illustratörer, fotografer, filmare, webbutvecklare och apputvecklare. 
Utöver detta ingår de även i produktionsnätverk som framförallt består av 
produktionspartners, då framförallt programmeringsresurser, både i Sverige och på en global 



 

12 

marknad. Företaget är även med i ett nätverk med fokus på hur man organisatoriskt bygger 
moderna företag.   

Företag 3 är väldigt nätverksbaserade. Speciellt då det är genom nätverket som de säljer. 
Det är dessutom genom rekommendationer från kunder som ingår i deras nätverk till andra 
som gör att de fortsätter att få nya uppdrag.   

VD:n berättade att de kan bli kontaktade flera gånger om dagen angående samarbeten, 
oftast är dessa dock irrelevanta och olämpliga för stunden. Ibland går de vidare med dessa 
just för att det är något de söker efter för tillfället. De har en god framförhållning, redan idag 
har de en vision om hur deras situation ska se ut om 5 år och letar redan i nuläget partners 
som kan komma att passa in i deras plan. De tycker att när det finns saker som man gör 
nästan dagligen borde man ha dessa kunskaper “in house”, det vill säga anställda i företaget. 
Är det något de inte gör lika regelbundet utan kanske bara en gång i månaden anser de det 
vara bättre att köpa in dessa kunskaper genom nätverken.   

Det är ingen som håller ihop nätverket då det är väl fungerande och inte behöver någon 
som tar ställning.  
  

“...ett nätverk som fungerar, är ett nätverk där alla får ut något av det och därför 
vill hålla ihop”  
                 (VD företag 3)  
  

Den dagen det behovet inte längre finns dör organisationen, tillsammans med nätverket, 
och det är okej för då behövs det inte längre och då får man helt enkelt forma nya nätverk. 
Det är helt avgörande att de kan jobba genom nätverk, det finns ingen chans att de skulle 
kunna ha plats med alla kunskaper som behövs för deras projekt “in house”. De skulle inte 
heller ha råd med det. Nätverket gör att de kan ta på sig uppdrag och lösa problem de inte 
skulle kunna göra utan nätverket. De anser att de flesta bolag inom kreativa näringen jobbar 
väldigt nätverksbaserat oavsett var de finns och menar att de fungerande relationerna ofta 
blir långa. Vissa företag har de jobbat med sedan början av 2000 men det finns även vissa 
företag som bara är med för ett projekt. De tycker att deras nätverk är mest gynnsamt när det 
blir mycket volym av något, alltså vid produktionstoppar. De har då kunskapen in house men 
till exempel projektet blir för omfattande så att de inte har tillräckligt med människor att 
hinna klart i tid. De tycker även det är väldigt viktigt med kunskapspartners som har den 
kunskapen de inte har. Vd:n säger att det inte skulle vara någon fara om någon del i nätverket 
försvann   
  
  “...alltså då får man ju hitta nya.”  
                  (VD företag 3)  
  

Nackdelen med att jobba nätverksbaserat är att man inte kan ta någon för given, vill man till 
exempel ha någon specifik person eller företag för ett projekt är det inte säkert att de kan just 
den tiden. Därför menar hen att det är viktigt att ha ett stort nätverk så man kan plocka in 
någon annan istället.   

De menar att företagen i staden kan konkurrera på enskilda projekt men det är snarare är i 
undantagsfall än i regel. De vill, liksom de andra företagen vi intervjuade, växa tillsammans 
inom staden och menar att om de snor varandra personal så händer ju inte det.   
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4.2 Geografi  

4.2.1 Företag 1  
Företag 1 samarbetar med många företag både i Sverige och i resten av världen och hade 
planer på att jobba internationellt redan då de startade. De har ett kontor både i norra 
Sverige, Stockholm och Los Angeles då de ville komma närmre sina kunder. Dock tycker de 
att det är enklare att hitta ett nära samarbete i norra Sverige än vad det är i Stockholm och 
LA. Detta på grund av att det finns så stort utbud i båda dessa städer att lojalitet är svårare 
att hitta på dessa ställen. En till anledning till att de satte upp Stockholmskontoret var för att 
om de ville rekrytera i staden så var de tvungna att rekrytera från sina samarbetspartners 
vilket de inte tyckte kändes bra då de i sådana fall klippte bandet till dessa partners. En 
anledning att de satte upp LA kontoret var för att människor som ville till USA skulle ha 
möjlighet att få jobba där och de ville dessutom komma närmre kunderna.   

De menar även att distansen nödvändigtvis inte behöver spela någon roll men att man kan 
vilja träffas i person, då speciellt riktat emot kunder. Anställda kan funka lika bra att arbeta 
med på distans så länge personerna är självgående, rapporterar och levererar i tid.   
  

“Är de bara rätt typ av karaktärer fungerar det.”  
(VD företag 1)   

  
Företag 1 tycker att det är viktigast att träffas i början och i slutet av ett samarbete. Detta 

för att i början av samarbetet vill man få reda på vilka personerna eller företaget man ska 
jobba med är och vad deras syn på saker och ting är. Det är viktigt att se att alla har samma 
vision och målbild för projektet. Att ses i slutet av ett projekt är viktigt för att det kan komma 
fram till och reda ut detaljer gällande till exempel slutdatum och kostnader. Det kan även 
förekomma små detaljer som är svåra att förmedla över ett mejl. Sådant som kan verka 
självklart för någon men inte för någon annan. 
  

“Då kan det vara ganska bra att bara träffas och peka.”  
                 (VD företag 1)  
  

En nackdel med att ha företaget i norra Sverige är att de som tidigare sagt inte är i 
närheten av sina kunder då de inte har några lokala sådana. Det tycker även att det är svårt 
att få dit folk under längre tider. De kan ta dit folk på tre till sex månaders kontrakt men 
tycker det är svårt att få någon att flytta till norra Sverige.   

Fördelar med att ha kontoret i norra Sverige är att de kan behålla kompetensen längre, det 
finns inte så många störningsmoment i staden. Några anledningar till att de ändå valde att 
starta företag i staden var bland annat för att försäkringsbolag och banker var lättillgängliga 
och de lokala kostnaderna låga.  
  

“Mindre risk, mindre kostnad. Vi kunde få starta eget bidrag.”  
                 (VD företag 1)  
  
De menar även att det är mindre trofasthet i LA och Stockholm vilket gör det lättare att få in 
nytt blod där än det är i norra Sverige.  

4.2.2 Företag 2   
Företag 2 samarbetar inte så mycket med företag runt om i världen men mycket med andra 
företag på olika platser i Sverige. De anser att avståndet inte påverkar samarbetet någonting 
då de väl jobbar men att det ändå kan vara negativt att man tappar den sociala aspekten i 
arbetet.   
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Fördelar med att ha företaget i norra Sverige är att man får mycket yta för lite pengar, 
lägre löner än till exempel Stockholm och Göteborg, när folk jobbar här så stannar de länge 
vilket gör att det inte är samma personalomsättning som i södra  
Sverige. Hen tror även att man kanske lägger ner lite mer själ i jobbet här än i de större 
städerna. 
  

“För man är ju ändå här, man stannar här.”  
(VD företag 2)  

  

Det är en bra miljö att jobba i, det nya gemensamma huset kommer göra staden (arbetet) 
ännu bättre.   

Nackdelen är dock att de ligger lite väl långt från de stora jobben och framförallt från de 
företag som de allra helst vill arbeta med, byråer, och därför skulle de även vilja ha ett kontor 
i Stockholm.   
  

“Det finns som bara jobb till en viss gräns här uppe.”  
                 (VD företag 2)  
  

VD:n menar att man är lite i periferin och det är lätt att man blir bortglömd. Det kan även 
vara svårt att få personal och praktikanter, i städer med utbildning är det lättare att få bra 
praktikanter utbudet är inte detsamma i norra som i övriga Sverige. Det är även svårt att få 
folk att flytta upp om de behöver anställa nytt. Detta eftersom det inte är lätt att locka upp 
folk norröver och då det inte finns några bostäder.  

4.2.3 Företag 3   
Företag 3 samarbetar med företag både i Sverige och utomlands. De anser att avstånden inte 
spelar någon roll, vd:n i företaget menar att är det distans så är det distans och att den enda 
skillnaden som kan bli är att kostnaderna blir högre för att resa längre. Jobbar man varje dag 
med digitala hjälpmedel så spelar avståndet inte så stor roll. Dock är företaget väldigt 
känsligt för till exempel flygtrafiken och infrastruktur och VD:n menar att om det inte hade 
funnits en flygplats i närheten hade inte företag 3 funnits i staden heller.  

Företaget är uppbyggt så att man inte ska vara bunden till att jobba 8 till 5 eller att man är 
bunden till platsen utan att man lika gärna kan jobba på distans.  
  

“Vi försöker bygga upp företaget på ett sätt så att man kan jobba och bidra vart 
man än är”  
                 (VD företag 3)  
  

VD:n i företag 3 berättade att fördelar med staden är att man kan verka lite under radarn 
då man inte ligger mitt i smeten och detta kan göra att man kan överraska och attackera de 
större kunderna utan att de andra byråerna vet om att de finns och vad de kan.   

Nackdelar kan dock vara att det är svårt att folk att flytta upp från södra Sverige, då 
framförallt programmerare. Däremot kan de få folk från övriga Europa att flytta till norra 
Sverige då Sverige i sig har en ganska stark dragningskraft. Så VD:n menar att de personer de 
kan locka är hemvändare och personer ute i Europa. De vill ju att hela staden ska växa och vill 
därför inte sno anställda från andra företag i staden heller. De menar att det är svårt att få 
någon från andra länder att komma och testa jobba i någon månad dock då det är svårt att 
hitta bostäder.  

Det finns dock ett event i staden dit de plockar några av världens smartaste människor i 
världen och låter de stanna en vecka, vd:n menar att de har råd att vara kvar en längre tid och 
att de som kommer dit vill uppleva saker. Detta gör att företagen i staden hinner lära känna 
dessa människor och bygga upp sitt nätverk.   
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5. Analys & Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka innebörden och vikten av entreprenörers och 
företagare inom den digitala mediebranschens nätverk samt hur dess globala läge påverkar 
företagets förutsättningar. Våra huvudsakliga frågeställningar var vilka egenskaper ett 
nätverk har samt vilka möjligheter och begränsningar det finns med distansarbete, både 
gentemot kunder och arbetspartners. Vi ville även ta reda på hur designföretag som 
geografiskt sett har placerat sig avsides går till väga för att etablera sig på en global marknad.  

Med hjälp av vår insamlade data har vi kommit fram till att det finns många viktiga 
nyckelfaktorer gällande nätverk. Förutom svar på våra frågeställningar fick vi även reda på 
saker vi tidigare inte hade funderat över men som visat sig vara väldigt viktiga när det 
kommer till nätverk och geografi. En av dessa aspekter är att även kunderna kan vara en del 
av ett företags nätverk. Företag 3 berättade bland annat att det är just genom deras nätverk 
de får sälja och att det är genom rekommendationer från tidigare kunder de får många nya 
uppdrag.   

En av nyckelfaktorerna är att ett företags nätverk är en källa för information. Witt (2007) 
skriver om flera teorier relaterade till nätverk i sin artikel Entrepreneurs’ networks and the 
success of start-ups. En av dessa teorier handlar om att nätverk är för företagarna en källa till 
information, som vi har tolkat som kunskap. Vi tyckte att denna artikel var relevant då våra 
intervjuer bekräftade många av Witts teorier. Bland annat ansåg alla tre företag att det som 
är mest givande med att ingå i ett nätverk är att de inte behöver ha all kunskap i sitt företag 
utan kan istället få tillgång till dessa kunskaper genom sina nätverk. Balland, De Vaan & 
Boschma (2012) skriver även att nätverk gör att man får tillgång till resurser man själv inte 
har vilket vi tycker har varit en väldigt tydlig fördel med nätverk under hela vår studie. 
Företag 3 berättade att en typ av deras partners är kunskapspartners vilket innebär att de 
tillförser dem med kunskaper som de inte har. Alltså har de delar i sitt nätverk vars främsta, 
eller enda, syfte är att förse dem med information.   

Det visade sig att nätverk och geografi har en mycket större inverkan på varandra än vad vi 
i början trodde. Vi förstod att geografisk närhet påverkar utsträckningen av de lokala 
nätverken samt antalet kunder och därmed arbetsuppgifter. Många interaktioner mellan 
företagen och deras arbetspartners eller kunder äger rum där de båda parterna geografiskt 
sett är nära varandra. (Boschma 2005). I en mindre stad med begränsat antal lokala kunder 
krävs ett samarbete för att företag ska kunna överleva. Istället för att slåss om kunderna 
väljer de samarbete då det strategiskt sett är mer gynnsamt för alla inblandade. Man kan men 
vill inte sno anställda ifrån varandra.  Alla tre företagen vill att hela staden ska växa. Detta 
verkar dessvärre vara nackdelen med ett mindre och mer avsides läge, att arbetskraften är 
begränsad. Vd:n för företag 3 sa att ett företag kan alltid bli bättre som helhet men kan aldrig 
bli bättre än den befintliga tillgången på människor. Alla tre företagen var också tydliga med 
att förklara att deras nätverk och lojalitet mellan företagen antagligen skulle se annorlunda ut 
om de befann sig i en större stad med fler företag.   

I kapitel två nämner vi att samarbete mellan firmor som arbetar mot samma kunder 
minskar risken för konkurrerande. Detta skulle kunna styrkas av det faktum att företag 2 och 
3 har en gemensam kund och genom hela intervjuerna var väldigt positiva till samarbete. 
Företag 1 sa däremot att det är lättare för de olika företagen i samma stad att samarbeta då de 
inte är inriktade mot samma kunder. En kommentar som helt motsäger vår teori men också 
en aspekt som är värd att ta i beaktning. Naturligtvis blir samarbete mellan olika företag 
enklare om man inte konkurrerar med varandra och de löper större risk för konkurrens om 
de är ute efter samma kunder. Det låter troligt att man som företagare i en mindre stad väljer 
att jobba och marknadsföra inom områden där konkurrensen är liten. I alla fall om man på 
sikt vill ha goda förutsättningar till att växa.  

De tre företagen har vuxit upp parallellt och deras anställda kommer från “samma grupp 
av människor”. Företag 3 anser det vara enkelt att samarbeta då de förstår och känner 
varandra så bra. Detta framgick väldigt tydligt då vi pratade med de andra företagen om 
samarbetet mellan dessa tre företag. Alla var väldigt positivt inställda till varandra och vi tror 
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att detta antagligen beror på att de som sagt har samarbetat under en lång tid och har byggt 
upp goda relationer mellan varandra. Alla företag anser att de konkurrerar väldigt lite med 
varandra och säger att detta antagligen beror på att de är lokaliserade i ett mindre samhälle 
där samarbete krävs då det inte finns ett stort utbud av potentiella samarbetspartners att 
välja på. Det är bara under somliga enskilda projekt, regionala eller nationella, som de kan 
tänkas konkurrera men det är bara i vissa undantagsfall.   

En av egenskaperna som framkom under intervjuerna var att en person ansåg att det 
behövdes någon som höll ihop nätverket, en spindel i nätet som ser till att relationerna inte 
splittras. Två företag ansåg alltså att nätverken håller ihop sig själva medan det tredje 
företaget anser sig själv agera som moderator för sina nätverk. Denne kände alltså ett ansvar 
för att underhålla nätverket och stadga kontakterna. Detta tror vi kan ha att göra med 
storleken på företaget och hur det påverkar hur beroende de är av sina nätverk. Balland et al. 
(2012) skriver om att storleken på olika firmor påverkar hur dessa jobbar. En av skillnaderna 
kan vara tryggheten i att om man har ett större företag med ett större nätverk så har det inte 
lika stor betydelse om någon del av ens nätverk förvinner eller byts ut. Hur det än går 
kommer den större delen av ens nätverk alltid finnas där. De skriver även att större firmor är 
bättre på att få tillgång till finansiella resurser samtidigt som mindre firmor är mer flexibla. 
Detta kan resultera i att när de större företagen kräver snabba svar vid oväntade situationer 
vänder de sig till de mindre firmorna som de vet kan ha möjlighet att ställa upp. (Balland et 
al. 2012) De mindre firmorna har inte samma möjligheter.  

De tre företagen har alla arbetat med varandra och ingår på något vis i de andras nätverk. 
Balland et al. (2012) beskriver hur en säker jämförelse antyder att organisationer som har en 
partner gemensamt är troliga att bli partners de också. Detta var väldigt tydligt under 
intervjuerna då alla företag menade att de samarbetade med de flesta företag i staden som var 
inom kreativa näringen. VD’n för företag 1 berättade hur de vid ett tidigare samarbete hade 
introducerat företag 2 till en annan firma som i dagsläget är deras främsta arbetspartner. 
Ballands et al. (2012) jämförelse stämmer alltså överens i alla fall med de uppgifter vi 
förvärvat under vår studie.   

Företag 1 har som tidigare nämnt kontor  i både Stockholm och Los Angeles utöver deras 
kontor i norra Sverige och företag 3 sade att de gärna hade haft ett andra kontor i Stockholm. 
Det framgick ganska tydligt att trots att alla trivdes i staden finns det många nackdelar med 
att ha företaget i en stad som ligger i global periferi. Vi skriver i kapitel 2.2 att Fitjar och 
Rodríguez-Pose (2014) nämner att man måste träffas i person för att möjliggöra maximerade 
fördelar av nätverket. Detta bekräftades av våra respondenter, att det var relevant att träffa 
både kunder och företag i person. Företag 1 lade stor vikt på att mötas i person framför allt i 
början och slutet av en produktion. Detta för att minska risken för missförstånd och för att 
det är enklare att förstå vad de andra kan och vill och att man har samma syn på saker.  

“Value-adding partnership” innebär att företag kan styra flödet av gods och tjänster genom 
att de går ihop och samarbetar. Detta innebär att de underlättar för sig själva och slipper ha 
all kunskap “in house“ (Thompson et al, 1991). Vi tror att en stor fördel med value-adding 
partnerships är att flera företag får möjlighet att växa och etablera sig på marknaden jämfört 
med om ett större företag hade styrt och använt sitt nätverk till att ta in underleverantörer.   

Som med det mesta finns det både negativa och positiva aspekter, detta gör det självklart 
också inom nätverk. Man kan nästan säga att företagen lever i symbios, att de ger och tar av 
varandra på både gott och ont. Positiva aspekter som tydligt kommit fram är att företagen har 
bildat goda relationer mellan varandra och genom dessa väljer samarbete före konkurrens. 
Dock medför också nätverk risken att de större företagen med mer makt, i den benämningen 
att de har mer resurser och ett välkänt namn, kan utnyttja de mindre företagen eftersom 
deras valmöjligheter är mer begränsade. Denna negativa aspekt har dock inte framgått lika 
tydligt under vår studie men är något vi har reflekterat över.  
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6. Slutsats  

Genom vår studie kan vi konstatera att nätverk och geografi har väldigt stor betydelse för ett 
företags framgång i norra Sverige och att dessa två i allra högsta grad påverkar och är 
avgörande för varandra. Våra respondenter var alla tre överens om att nätverken är 
nödvändiga för deras företags överlevnad.  

Vi har inte kunnat tydligt bekräfta teorin om att affärsrelationer och samarbeten mellan 
olika företag kan bidra till ett ömsesidigt gynnande. Företagen har varit tydliga med att de 
väljer samarbete före konkurrerande då det strategiskt sett är mer gynnsamt för alla 
inblandade. Alla tre företagen vill dessutom att hela staden ska växa. De var också tydliga 
med att förklara att deras nätverk och lojalitet mellan företagen antagligen skulle se 
annorlunda ut om de befann sig i en större stad med fler företag.   

När det kommer till frågeställningen hur företag som geografiskt sett har placerat sig i 
global periferi etablerar sig på en global marknad kan vi enligt de uppgifter vi förvärvat under 
vår studie bekräfta att avstånd inte har någon betydelse. De företag vi kontaktat menar på att 
distans är distans, oavsett sträcka. Det spelar det ingen roll om ens samarbetspartner eller 
kund är lokaliserad nationellt eller globalt. Dock är det önskvärt att vara på samma ställe som 
kunderna och samarbetspartners då det underlättar att ha möjligheten att träffas i person. 
Det minskar riskerna för missförstånd och skapar bättre relationer. Bara företagen har 
möjligheten att träffas någon eller flera gånger under en produktion spelar det ingen roll om 
man arbetar på distans.   

Geografiskt läge kan påverka ens arbetssituation ganska mycket men våra tre 
respondenter har hittat lösningar på detta, företag 1 har startat kontor i större städer och de 
andra arbetar med mer lokala kunder och anpassar arbetet efter de förutsättningarna de har. 
Detta tyder på att om man bara har viljekraft kan man få det mesta att fungera, speciellt med 
stöd från andra. För att citera vd:n för företag 3 “... det är inte bra att jobba i nätverk, det är 
helt avgörande."  
  

Som avslut på vår uppsats har vi kommit fram till tre guidelines för befintliga och potentiella 
entreprenörer och företagare inom den kreativa näringen i norra Sverige att ta till sig:  
  

• Med hjälp av nätverk behöver du mindre kunskaper i ditt företag än vad du annars 
hade behövt. Detta gör även så att det blir billigare för dig då du kan hyra in personer 
du annars hade behövt anställa.  

• Det är viktigt att lägga tid på att skaffa sig och fortsätta bygga på goda relationer 
mellan andra företagare och entreprenörer, man kommer inte långt utan kontakter.  

• Det geografiska läget har till viss del betydelse men du kan klara dig oavsett var du 
befinner dig med hjälp av ett bra nätverk och goda kontakter.  
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Bilagor  

INTERVJUFRÅGOR - företag 1 Inledande frågor  
  

  

Namn och arbetsroll?   
  
Ni har ju funnits ett bra tag och har lyckats väldigt bra inom den kreativa näringen.   
Vad tror du framför allt er framgång beror på;  

• I företagets uppstart?  
• I dagsläget?  
• I framtiden?  

  

Vet du hur det gick till när ni fick ert första riktigt stora uppdrag?   
  
Vad är det man får kämpa mest med vid uppstarten av ett företagande?  
  

Hur fördelas era arbeten över kontoren, jobbar varje location med olika uppdrag?  
  

Nätverk?  
  
Vad ingår i ert nätverk? (företag, personer, roller)  

• Vilka företag samarbetar ni med?(i Staden och i världen?)  
• hur påverkar avstånd samarbetet? Vill man träffas i person? Begränsningar?  
• hur kommer ni i kontakt med företag att vara en del av ert nätverk? (Vem tar 

kontakten? Vilka kriterier krävs?)  
• Håller någon ihop nätverket? (Finns det någon moderator?)  
• Vad får ni ut utav samarbetet med andra företag?  
• Hur långa relationer har ni? (vilka är era längsta, samarbetat i flera år? Kan 

personer vara med för bara en produktion/bara en del av en produktion?)  
  
Vilka slags produktioner brukar ni ta på er?  

• När under produktionsprocessen tycker ni att ert nätverk som mest gynnsamt?  
  
Utmaningar att arbeta med andra företag?  
  
Utmaningar att arbeta på distans?  
  
Hur allvarligt skulle det vara om någon del i ert nätverk “försvann”?  
  

Geografiskt läge?  
  

Hur är det att ha huvudkontoret i Staden?  
• Trots global periferi, är det en gynnsam plats att driva ett företag inom kreativa 

näringen?  
• Är det en bra miljö att arbeta på?  
• Hur såg ert företagande ut då ni bara hade kontor i Staden?  
• Vilka skillnader uppstod efter det att ni öppnade kontor i Stockholm och LA? 

Fördelar? Nackdelar? (Mer jobb, eller underlättade det?)  
  

Vilka är de största fördelarna med att ha kontoret i Staden?  
  
Vilka är de största nackdelarna med att ha kontoret i Staden?  
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Arbetar kontoren självständigt eller fattas det gemensamma beslut? Hur mycket har ni att 
göra med kontoren i Stockholm eller LA?  
  
(mot slutet fråga om egna åsikter/egen syn på networking/geografiskt läge)   
  
INTERVJUFRÅGOR - företag 2 & 3  
  
Namn och arbetsroll?  
  

Nätverk  

  
Vår studie handlar om nätverk och hur det påverkar att ett företag ligger avsides, i det här 
fallet Norrland.  
  

Vad ingår i ert nätverk? (företag, personer, roller)  
• Vilka företag samarbetar ni med?(i Staden och i världen?)  
• hur påverkar avstånd samarbetet? Vill man träffas i person? Begränsningar?  
• hur kommer ni i kontakt med företag att vara en del av ert nätverk? (Vem tar 

kontakten? Vilka kriterier krävs?)  
• Håller någon ihop nätverket? (Finns det någon moderator?)  
• Vad får ni ut utav samarbetet med andra företag?  
• Hur långa relationer har ni? (vilka är era längsta, samarbetat i flera år? Kan 

personer vara med för bara en produktion/bara en del av en produktion?)  
  

Vilken roll brukar ni främst ha som produktionspartner?  
  
Vilka slags produktioner brukar ni ta på er?  

• När under produktionsprocessen tycker ni att ert nätverk som mest gynnsamt?  
  

Vad får ni ut av att samarbeta med andra företag?  
  
Hur allvarligt skulle det vara om någon del i ert nätverk “försvann”?  
  

Företag 1  
  
Vi är även intresserade av er relation med företag 1 då de är ett stort företag för att ligga i 
Norrland och vi vet att ni samarbetat med dem.  
  
Hur kom ni i kontakt med företag 1? (Ni som kontaktade företag 1 eller tvärtom?)  

• Vad är er relation till företag 1? (Kontinuerligt eller temporärt?)  
• Vad fick ni ut av det? (Vad hade ni för roll, vad hade de för roll?)  

  
Samarbetar ni med företag 2/företag 3?  

• Vad är er relation till dem? (Kontinuerligt eller temporärt?)  
• Hur kom ni i kontakt med dem?  
• Vad får ni ut av det?  

  

Geografiskt läge  
  
Hur är det att ha huvudkontoret i Staden?  
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• Trots global periferi, är det en gynnsam plats att driva ett företag inom kreativa 
näringen?  

• Är det en bra miljö att arbeta på?  
  

Vilka är de största fördelarna med att ha kontoret i Staden?  
  
Vilka är de största nackdelarna med att ha kontoret i Staden?  
  

  


