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Abstract 
The aim of this paper was to discover the functions and workings of personal networks and 

their advantages for self-employed sound designers and producers whose focus was upon the 

moving image (film, advertising, tv, etc). Investigations on how entrepreneurs develop their 

networks were made, as well as inquiries on how these networks are used for generating 

work. Another important aspect perused was whether or not the networks are dependent on 

specific geographical locations in order to function. A case study and comparative analysis 

was undertaken, based upon three qualitative interviews with entrepreneurs whose operations 

shared several similar characteristics. The results pointed out the importance of constantly 

making new contacts, and maintaining and managing current ones. There was no evidence 

that traditional marketing strategies or advertising were used by the interviewees. New 

commissions were often gained from former clients or acquaintances, or through referrals 

from them. There are definite advantages to having one's business in the geographical area 

where one's contacts exist. This also makes it easier to keep up these contacts for future 

prospects. However, it is very feasible to take on contracts, do the job, and to deliver work to 

clients in far away locations, due to the high speed internet connections available today. 

 

Abstrakt 
 
Målet med denna uppsats var att ta reda på hur personliga nätverk fungerar och verkar till 

fördel för egenföretagande ljuddesigers för rörlig bild (Film, Reklam och tv etc.). Hur 

entreprenörerna utvecklar nätverken utforskades, även hur de används för att generera arbete 

samt om nätverken bör vara lokaliserade på en speciell plats för att fungera. En fallstudie och 

komparativ analys utfördes, baserad på tre kvalitativa intervjuer med entreprenörer vars 

verksamheter liknade varandra på flera plan. Resultatet påvisade vikten av att hela tiden skapa 

nya kontakter och underhålla befintliga sådana. Inget tydde på att traditionell marknadsföring 

eller reklam används. Nya uppdrag uppkommer oftast genom tidigare kunder, kontakter eller 

rekommendationer från dessa. Det finns klara fördelar med att bedriva sin verksamhet i det 

område där kontakterna finns och det är även lättare att underhålla dem i dessa fall. Det är 

dock fullt möjligt att åta sig, utföra och leverera uppdrag för befintliga kontakter på långt håll 

tack vare dagens snabba internetuppkopplingar. 
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Förord 
 

Jag vill inleda med ett stort tack till mina tre respondenter som med entusiasm berättade om 

sina erfarenheter och på så vis gav mig en inblick i deras situation. Utan er hade denna 

uppsats inte uppkommit.   

 

Jag vill även tacka min handledare Professor Gunnar Ternhag som mycket engagerat och 

klarsynt kommit med konstruktiva förslag på förbättringar under hela uppsatsarbetets gång. 
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Inledning 
 

I början av uppsatsterminen blev vi informerade om ett nystartat interregionalt projekt vid 

namn Innovation Music Network (IMN) vars funktion är att stimulera det lokala företagandet 

inom musikbranschen.1 Man har även som delmål att publicera studentarbeten.2  Därför tänkte 

jag att det vore intressant att undersöka något som vore relevant för dem, samtidigt som jag 

fick undersöka något som möjligen mer direkt kunde vara av intresse för det verkliga 

näringslivet. Eftersom nätverk som begrepp är centralt för projektet så växte ämnet och 

frågeställningarna fram i relation till mitt eget intresse. 

 

Då jag själv funderar på att starta ett eget företag, har några potentiella kunder och ett relativt 

brett kontaktnät men inte officiellt har börjat erbjuda mina tjänster än, så ställer jag mig 

frågan: Hur viktigt är det personliga nätverket egentligen för den enskilde entreprenörens 

framgång? 

 

Eftersom det inte finns en enhetlig terminologi vad gäller yrkesbenämningar för mina 

respondenter, så väljer jag att använda mig av termen ljuddesigner, som motsvarar den 

engelska sound designer. 

 

Problemdiskussion 

För den aspirerande ljuddesignern är arbetsmarknaden relativt liten. Antalet 

heltidsanställningar på existerande företag är kraftigt begränsad. Detta är en stor anledning till 

att många av dessa arbetar på frilansbasis och driver en enskild firma. Då man som ensam 

aktör - till skillnad från den anställde - inte kan förlita sig på säljare för att hitta kunder och 

projekt, så är de personliga kontakter genom vilka möjligheterna till arbete uppkommer 

oumbärliga.  

 

Hallencreutz, Lunequist & Malmberg presenterar i boken Populärmusik från Svedala en 

tabell som radar up de branscher där det finns företag som ingår i det svenska musikklustret. 

Tabellen visar även vilka typer av företag dessa är, hur många de är, samt antal sysselsatta. 
                                                 
1 Innovation Music network, Websida, access: 2008-12-10, kl 13.20 
http://www.innovationmusicnetwork.com/Default.aspx?navid=2 
2 Innovation Music network, Websida, access: 2008-12-10, kl 13.22 
http://www.innovationmusicnetwork.com/Default.aspx?navid=3 
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Det finns 2 273 Film- och videoproduktionsbolag med 2 605 människor sysselsatta.3 Detta 

innebär 1.14 sysselsatta personer per företag i genomsnitt. Nu är inte detta exakt samma 

bransch som den jag ämnar undersöka, men jag påstår att film- och videoproduktionsbolag 

och postproduktionsbolag på ljudsidan är fullt jämförbara vad det gäller genomsnittligt antal 

anställda.  

Syfte 

Syftet med min undersökning är att öka insikten om hur det personliga nätverket fungerar till 

fördel för egenföretagande ljuddesigners. Då ingen litteratur står att finna som behandlar 

nätverken hos aktörer inom detta specifika fält finner jag det vara ett ypperligt tillfälle att med 

detta arbete i någon mån bidra till en utökad kunskap. 

 

Med utgångspunkt från tre respondenters perspektiv avser jag att söka gemensamma faktorer 

och skillnader vad gäller deras nätverk, strategier och förutsättningar för arbete, för att 

därigenom kunna belysa likheter och skillnader respondenterna emellan. Jag hoppas kunna se 

tendenser i företagarnas metoder för marknadsföring, infrastruktur, kundnärhet, 

utbildningsnivå m.m. som kommer att belysa möjligheter samt fördelar och nackdelar med 

deras sätt att arbeta.  

 

Med hjälp av denna komparativa analys hoppas jag kunna lyfta fram kritererier som behövs 

för en lyckad satsning inom detta arbetsområde. 

 

Kunskapen om egenföretagarnas metoder och arbetsvillkor i ljudproduktionsbranschen är 

kraftigt begränsad för dess aspiranter såväl som för utomstående. Mycket baseras på “tyst 

kunskap”4 och således kan inte den intresserade läsa sig till förståelse på samma vis som är 

möjligt för en stor del av näringslivets mer konventionella grenar. Därför anser jag att detta 

borde vara intressant läsning för vem som helst som söker insikt i ovannämnda bransch. 

Förhoppningsvis kan det också vara intressant för Innovation Music Network och även 

studenter som söker information inom detta ämne. Undersökningen hoppas jag ska klarlägga 

på något plan hur nätverken fungerar i verkligheten ser ut för dessa entreprenörer. 
                                                 
3 Hallencreutz, Daniel, Per Lundequist & Anders Malmberg, Populärmusik från Svedala – Näringspolitiska 
lärdommar av det svenska musikklustrets framväxt, andra upplagan (Stockholm: SNS förlag, 2007). 
4 För definition se: Gummesson, Evert. Relationsmarknadsföring. Från 4 P till 30 R, tredje upplagan (Malmö: 
Liber ekonomi, 2002) 26. Se ävem: Polanyi, Michael, Personal Knowledge. (London: Routlege & Kegan Paul, 
1962),Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare. (Stockholm: Liber, 1991) 73. 
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Frågeställningar  

• Hur utvecklar dessa entreprenörer inom ljuddesign för rörlig bild sina personliga 

nätverk? 

• Hur används dessa personliga nätverk för att generera arbete? 

• Är nätverken regionalt bundna på så vis att man behöver befinna sig på en särskild 

plats för att de ska vara fördelaktiga? 

Avgränsning 

Då tidsramen för detta fördjupningsarbete är strikt begränsad, om jag ska följa min 

utbildningsplan, så har jag avgränsat mig till tre respondenter för att utföra den komparativa 

analysen. Insamlandet av intervjumaterial från fler respondenter än så skulle kunna innebära 

ett avkall på uppsatsens helhetskvalitét. Då detta inte är önskvärt, har jag valt denna 

avgränsning. 

Urval 

Min ursprungliga plan var att undersökningen skulle baseras på tre respondenter som alla 

befann sig i olika delar av landet. Detta för att kunna identifiera och jämföra skillnader mellan 

nätverkets art beroende på var i Sverige verksamheten bedrevs. Tanken var att hitta tre 

egenföretagande ljudldesigners att intervjua i Dalarna, Värmland och Hedmark eller Akerhus 

Fylke, Norge. Jag ville med hjälp av dessa påvisa tendenser intressanta för Innovation Music 

Network, eftersom deras verksamhet är baserad just i dessa regioner. På grund av att ingen 

aktiv professionell utövare inom mitt önskade område stod att finna i Dalarna, samt att jag 

saknade ekonomiska medel för att resa till Norge eller någon annanstans så fick jag lov att 

hitta respondenter som verkade på platser dit jag ändå skulle åka. I och med detta krävdes 

justering av fokus på mina forskningsfrågor och den geografiska aspekten fick en mindre 

framträdande roll.  
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Forskningsläge 
 
I detta kapitel presenteras den insamlade teoriförståelse jag finner relevant för mina 

frågeställningar, organiserat efter frågorna för att bidra till en bättre överblick av arbetet. Den 

baseras på litteratur inom ett antal olika forskningsdiscipliner som på olika sätt behandlar 

nätverk.  

 

Då jag inte kunnat finna någon vetenskaplig litteratur som behandlar nätverk inom 

ljudproduktionsbranschen specifikt, så har jag baserat detta kapitel på forskning som gäller 

studier av nätverk och marknadsföring ur en mer generell synvinkel. 

 

Huvudsakliga arbeten 

Personliga nätverk – En fallstudie om personliga nätverk inom musikindustrin5 

Denna C - uppsats rubriceras som fallstudie och utför intervjuer med fyra personer i olika 

delar av musikbranschen, en i ett personligt möte och tre per telefon. Författarna ville 

undersöka varför entreprenörer inom musikindustrin ser sina personliga nätverk som 

fördelaktiga. Den presenterar ett tydligt och väl genomarbetat forskningsläge som vittnar om 

en rigorös litteraturstudie. 

Populärmusik från Svedala – Näringspolitiska lärdomar av det svenska 
musikklustrets framväxt6 

Denna bok kartlägger svensk musikindustri, dvs. de företag som tillsammans utgör denna. 

Författarna utgår från vad som kallas “klusterbegreppet”. Ett kluster definieras som “ett 

system av aktörer – inom ett kompetensområde eller runt en specifik kärnprodukt - som 

tillsammans skapar mervärden som är större än vad de enskilda aktörerna skulle lyckas skapa 

på egen hand”.7 Författarna går igenom hur klustret uppkommer, vilka faktorer det beror på 

och menar också att flera tillfälligheter som inte går att beräkna finns med i ekvationen.  

 

                                                 
5 Broberg, Per & Erik Lindgren, Personliga nätverk – En fallstudie om personliga nätverk inom musikindustrin. 
C-uppsats (Luleå tekniska universitet, 2006). 
6 Hallencreutz, Lundequist & Malmberg. 
7 Hallencreutz, Lundequist & Malmberg, 35. 
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De tre författarna har alla doktorerat inom området ekonomisk geografi och det är följaktligen 

utifrån denna disciplins perspektiv som boken är författad. De vill ta reda på hur ett litet land i 

norr som Sverige kan uppnå en världsledande ställning inom musikbranschen.8 Bokens syfte 

“är att beskriva det musikindustriella systemet och förklara dess internationella framgång”.9 

Networking, Entrepreneurship and Microbusiness Behaviour10 

Detta är en undersökning publicerad i artikelform i en periodica. Den är endast 22 sidor lång, 

men eftersom jag har refererat till den så pass mycket i mitt forskningsläge så förtjänar den en 

presentation. 

 

Författarna undersöker med en blandning av kvantitativa och kvalitativa metoder hur ett antal 

små företag, så kallade “microbusinesses” (1-9 anställda) använder sig av nätverk, och om 

dessa nätverk är förknippade med hur bra det går för företagen. De presenterar överskådliga 

tabeller med en rad olika faktorer som gör det möjligt att se hur aktiva nätverkare 

respondenterna i undersökningen är, om företaget expanderar, står still eller går dåligt. Sedan 

presenteras relationerna mellan dessa och även resultatet av en rad intervjuer. 

Deras problematiseringar utifrån det presenterade forskningsläget lyder:  

• I vilken utsträckning praktiseras “svaga band” (förklaras nedan) nätverkande av 

respondenterna? (samtliga respondenter var ägare och drev själva sina företag)  

• Vad är relationen mellan dessa nätverk och hur väl företaget fungerar? 

• Kvalitativa skillnader mellan attityder till och tillämpande av nätverk mellan mer eller 

mindre “entreprenöriella“ företagsledare.11 

Författarna kom i sin artikel fram till att det finns starka länkar mellan grad av nätverkande 

och företagets välgång. Både vad det gäller “starka band” så som familj och “svaga band” så 

som kontakter skapade genom affärsverksamheten. Författarna skiljer på företag vars 

verksamhet var baserad på “kunskap”, (t.ex. design konsulter) och “icke-kunskap” (t.ex. 

fotografer, rekryterare etc.). De kusnskapsbaserade entreprenörerna visade på mest aktivt 

nätverkande medan de icke-kunskapsbaserade icke-nätverkande entreprenörerna visade 

utplaning och tillbakagång i sina företag i hög grad. De fann således att grad av nätverkande 

generellt sett är relaterat till hur bra det går för företaget.  

                                                 
8 Hallencreutz, Lundequist & Malmberg, 13 
9 Hallencreutz, Lundequist & Malmberg, 16 
10 Chell, Elizabeth & Susan Baines, “Networking, Entrepreneurship and Microbusiness Behaviour.” 
Entrepreeurship & Regional Development, 12 (2000): 195-215. 
11 Chell & Baines, 199. 
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Relationsmarknadsföring - Från 4 P till 30 R12 

Författaren inleder boken på följande sätt:  

 
Syftet med denna bok är att bidra till en mer realistisk syn på marknadsföring, en syn som är i linje 

med ekonomins nya förutsättningar. Boken vill besvara frågan: Om man ser på marknadsföring som 

relationer, nätverk och interaktion, vad ser man då och vilken nytta har man av det man ser?13 

 

Titeln syftar dels på den rådande modell inom vilken i stort sett all teori om marknadsföring 

hittills har baserats på: 4 P, dels den modell som författaren själv presenterar: 30 R - som en 

helt ny modell för att bryta ner och sortera alla aspekter av marknadsföring. Gummesson 

menar att denna modell som han presenterar utmanar rådande paradigm.14 

 

4 P står för vad som enligt författaren kännetecknar traditionell marketing management: 

Produkt, pris, påverkan och plats, även kallad marknadsmixteorin.15 Han menar att 

relationerna och nätverken sällan får den plats de behöver i litteraturen. Gummesson 

presenterar vidare i denna bok dessa 30 R, där han bryter ner marknadsföringens alla 

relationer till trettio stycken typer som han definierar och förklarar ingående. Han har även 

grupperat dessa typer i följande fyra kapitel: De klassiska marknadsrelationerna, Speciella 

marknadsrelationer, Megarelationer: Relationer ovanför marknaden och Nanorelationer: 

Relationer nedanför marknaden.  

 

Författaren behandlar vidare avkastningen på relationerna och utformar synteser som exempel 

på hur hans teorier fungerar.16 En viktig bakgrund till varför denna nya modell har arbetats 

fram är att marknadsmixteorin, framvuxen ur den amerikanska marknaden, förvisso är delvis 

aktuell, men att den är baserad på empiri uppkommen ur den traditionella marknadsföringen 

av varor till konsumenter. Det saknas alltså behandlandet av marknadsföring av tjänster och 

marknadsföring företag emellan, därför är nämnda teori inte är tillräcklig i dagens 

kommersiella klimat. Gummesson menar även att om mycket litteratur har behandlat 

relationsmarknadsföring så har den gällt endast vissa aspekter av denna, varvid han påpekar 

vikten av att en övergripande bok som denna finns tillgänglig.17 

                                                 
12 Gummesson. 
13 Gummesson, 15. 
14 Gummesson, 345. 
15 Gummesson, 24. 
16 Gummesson, 314.  
17 Gummesson, 321-324. 
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“Bäste Broder!” Nätverk, entreprenörskap och innovation i svenskt näringsliv18 

Denna bok studerar “nätverksrelationen och hur den har påverkat utvecklingen inom svenskt 

näringsliv och svenska företag”.19 Den fokuserar på företagsledare inom storföretag och hur 

nätverken fungerar för dem.  

 

boken består av två delar där den första bygger på teoretiska och generella empiriska 

diskussioner, och är skriven av de två redaktörerna. De redogör för rådande forskningsläge 

och presenterar teorier från flera olika forskningsdicipliner. Författarna ger exempel på 

forskning om nätverk och menar att utvecklingen av dess termer inom olika discipliner sker 

parallellt, samt att detta kan skapa problem. De finner dock att koncensus råder mellan alla 

discipliner inom nätverksforskningen om en minsta gemensamma nämnare, nämligen att ett 

nätverk är “uppbyggt av ett antal relationer mellan aktörer – organisationer, grupper eller 

individer”.20 Den forskningsinriktning som författarna presenterar är vad de kallar ett 

“relationellt nätverksbegrepp”21 inriktat på enskilda aktörer, exempelvis företagare, chefer 

eller politiker och hur deras sociala relationer påverkat deras verksamhet. Detta kan skiljas 

från forskning om ett “strukturellt nätverksbegrepp” där man undersöker själva formen eller 

strukturen av ett nätverk, vanligt förekommande inom företagsekonomisk forskning.22  

 

I den andra delen av boken presenteras nio fallstudier skrivna av olika forskare inom 

ekonomisk historia och idéhistoria. Dessa fallstudier behandlar, som ovan nämnts, 

företagsledare inom storföretag och hur nätverken fungerar för dem.  

How Personal Networks Shape Business – An anthropological study of social 
embeddedness, knowledge, development and growth of firms23 

Detta är en doktorsavhandling inom antropologi där Peter Parker har undersökt företag inom 

formgjutningsindustrin, alltså tillverkning av formar för gjutning av massproducerade 

plastartiklar. Han har studerat nätverken både inom och mellan dessa företag som står för 

varsin del av produktionskedjan. Parker vill bidra till förståelsen för hur ekonomiska 

processer är inbundna i sociala relationer och vice versa. 
                                                 
18 Hasselberg, Ylva & Tom Petterson (red.) “Bäste Broder!” Nätverk, entreprenörskap och innovation i svenskt 
näringsliv (Södetälje: Gidlunds förlag, 2006). 
19 Hasselberg & Petterson (red.) 56. 
20 Hasselberg & Petterson (red.) 46. 
21 Hasselberg & Petterson (red.) 49. 
22 Hasselberg & Petterson (red.) 50. 
23 Parker, Peter, How Personal Networks Shape Business – An anthropological study of social embeddedness, 
knowledge, development and growth of firms, (Dept. of Sociology Lund University, 2004). 
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Författaren menar att ett viktigt syfte med detta arbete är att “föreslå konceptuella 

utvecklingar och initiella operationaliseringar”.24 Han vill alltså utveckla en modell eller ett 

verktyg för forskning av den aktuella typen. Han menar att han åstadkommit detta men 

påpekar flera gånger att de verktyg han här presenterar och använder sig av behöver 

vidareutveckling. 

 

De undersökta företagen är av en klassisk industriell produktionsstruktur utan stora 

utvecklingar av nya tekniker etc. Enligt författaren finns det mycket lite forskning inom fälten 

antropologi eller ekonomi som pekar på att de personliga nätverken skulle ha en viktig 

betydelse inom denna bransch, Parker finner dock att det visst är så. Han menar också att 

nätverkens betydelse är densamma oavsett hur stort eller litet företaget i fråga är.  

 

Författaren definierar sitt metodval som en “mixed methods exploratory approach”.25 En 

blandning av kvalitativa djupgående intervjuer och enkäter. Han har utfört ca 70 intervjuer 

med 22 företag inblandade, varav fyra av dessa företag är föremål för en komparativ 

fallstudie. Arbetet gick framåt genom vad han kallade snöbolleffekten, alltså att en kontakt 

ledde till en annan etc. Detta gjorde han för att få en bättre förståelse av nätverket som helhet. 

 

Parker använder sig av grafer, där han identifierar vilka inom kontaktnätet som pekar mot 

kontakter med vilka. Därigenom får han upp ett slags raster, där man kan utläsa information 

som t.ex. vem som har flest personliga kontakter inom nätverket. Han har även ett system för 

att ta reda på vilka personer inom detta raster som innehar olika grad av olika egenskaper och 

tillgångar för företaget. De enskilda personernas värde i det aktuella nätverket mäts, och 

därigenom kan man sedan utläsa till vilken grad de innehar kunskap om kunskapsutveckling 

och problemlösning. 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Parker, 138. 
25 Parker, 34. 
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Utöver dessa titlar är den litteratur jag behandlar i uppsatsen antingen kortare artiklar och 

arbeten eller sådana böcker som jag inte har studerat i sin helhet. 

 

Jag har speciellt använt delar av Broberg & Lindgrens C-uppsats Personliga nätverk – En 

fallstudie om personliga nätverk inom musikindustrin26 för att få inspiration på olika vis. 

Broberg & Lindgren har presenterat ett forskningsläge väldigt nära mina egna 

forskningsfrågor, således har jag genom detta arbete funnit mycket litteratur som jag själv har 

använt mig av i min uppsats. Jag har även inspirerats av deras metod och struktur för att 

behandla, analysera och strukturera det empiriska materialet.  

 

Det stoff som ryms under detta kapitels följande rubriker tangerar varandra i flera fall, således 

är underrubriksindelningen på intet vis absolut utan mer riktlinjer för att sortera informationen 

och förenkla överblicken i förhållande till uppsatsens senare kapitel.  

                                                 
26 Broberg & Lindgren. 
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Hur utvecklar dessa entreprenörer inom ljuddesign för rörlig bild sina 
personliga nätverk? 

Nätverket växer fram 

Broberg & Lindgren som behandlar entreprenören inom musikindustrins personliga nätverk 

menar att stödet av familj och vänner vid uppstartandet av verksamheten är mycket viktigt.27 

De menar även att många har arbetat inom ovan nämnda industri tidigare och får stöd av 

tidigare kontakter i branschen. Författarna trycker även på vikten av att “vårda och stärka 

band som finns med tidigare kontakter” och att “det är vanligt att entreprenörer inom 

musikindustrin blir introducerade för nya samarbetspartners genom deras personliga nätverk 

samt att dessa möten kan utvecklas till både affärsmässiga relationer och personliga 

relationer”.28  

 

Pages & Garmise påstår att formella nätverk kan erbjuda viktiga roller för att introducera 

länkar mellan entreprenörer innan de har etablerat sina egna nätverk.29 Chell & Baines, 

däremot, menar att de entreprenörer som ingår i deras undersökning generellt sett var mycket 

skeptiska till officiella interventioner för att stimulera nätverkande och höll sig till de nätverk 

som entreprenörerna själva byggt upp.30  

 

Jag tror att formella medel för att stimulera nätverkande kan vara till hjälp i ett initialt 

stadium, där två parter möts men att de uppkomna kontakterna börjar bära frukt först när 

parterna tagit samarbetet vidare på egen hand. 

 

Hur används dessa personliga nätverk för att generera arbete? 

 

Fördelar med personliga nätverk  

Chell & Baines skiljer mellan “starka band” som representerar familj och nära vänner och 

”svaga band” som representerar kontakter ackumulerade genom företaget eller på andra håll.  

                                                 
27 Broberg & Lindgren, 28. 
28 Broberg & Lindgren, 28. 
29 Pages, Erik R & Shari Garmise “The power of entrepreneurial networking”. Economic development journal, 
2(3) (2003): 20-30, 22. 
30 Chell & Baines, 212. 
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Författarna skiljer även mellan företag vars verksamhet var baserad på “kunskap”, (t.ex. 

designkonsulter) och “icke-kunskap” (t.ex. fotografer, rekryterare etc.). De kunskapsbaserade 

entreprenörerna visade mest aktivt nätverkande, medan de icke-kunskapsbaserade 

entreprenörerna visade mindre grad av nätverkande. Vidare visade de kunskapsbaserade 

företagen högre grad av expandering och tillväxt i sina företag än de icke-kunskapsbaserade 

som visade på utplaning och tillbakagång i hög grad. Chell & Baines fann således att grad av 

nätverkande generellt sett är relaterat till hur bra det går för företaget.31 

 

Författarna påpekar att ett viktigt bidrag som deras undersökning har givit till 

nätverksforskning är länken mellan typen av företagsägare och hur omfattande denne ingår i 

“svaga band” nätverk. Alltså att “kuskapsbaserade” företag använder sig av nätverk i större 

grad än ”icke-kunskapsbaserade” företag.32  

 

Detta korrelerar med Hallencreutz, Lundequist & Malmberg som menar att forskningen pekar 

på att en del av vad som skapar ett konkurrenskraftigt företag med hög innovations- och 

lärförmåga i en region är samspel med företag i omgivningen. Därför är det viktigt att 

analysera företags kontaktnät och interaktionsmönster.33 Vidare påpekar de att kunskaps- och 

innovationsflöden ofta är viktigare än materiella flöden. 

  

Gummesson påpekar att relationer och nätverk alltid har funnits i affärslivets centrum, de som 

kände varandra gjorde affärer och “de rätta kontakterna” är oumbärliga för företagets 

välgång.34 Detta, menar Gummesson, har praktikerna vetat, men det inte förståtts av forskare. 

Han går så långt som att påstå att “det är faktiskt en unik prestation att företags- och 

nationalekonomer så systematiskt lyckats undvika relationer, nätverk och interaktion under så 

lång tid”.35 Hans modell för att bryta ner relationsmarknadsföring tydliggör fördelarna med, 

och det fullständiga genomsyrandet av relationer och nätverk inom företagande.36  

 

Johannisson menar i sin tur att entreprenören brukar kontakter för att skapa nya 

affärsmöjligheter, där det personliga bandets förtroende i sin tur ger upphov till resurser som 
                                                 
31 Chell & Baines, 204. 
32 Chell & Baines, 205. 
33 Hallencreutz, Lundequist & Malmberg, 30. 
34 Gummesson, 23. 
35 Gummesson, 23. 
36 För översikt av modellen se Gummesson, 46-47. 
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faller långt utanför vad - i synnerhet den nystartade - entreprenören skulle ha ekonomiska 

medel att skaffa sig - vore dessa tillgängliga på marknaden. “Det särskilda engagemang och 

förtroende som finns i personliga band brukas för att få tillgång till resurser som antingen inte 

alls är tillgängliga på marknaden eller, om de så vore, ändå inte skulle vara tillgängliga för 

den finansiellt svaga nyetablerade entreprenören”. 37 

 

Parker som undersökt små industriproduktionsföretags38 nätverk - där ingen forskning finns 

som föreslår att dessa (nätverk) skulle vara särskilt viktiga - menar att de interna nätverken 

och även de mellan företag i deras produktionskedja är viktiga både för effektivitet och för 

utvecklingen av det aktuella företaget.39 Utifrån detta kan paralleller dras till de små 

underleverantörer som Castell ger exempel på. Taiwanesiska företag startade 

mellanhandsfirmor i Hong Kong för att kunna producera i Kina, dessa firmor knöt sedan 

kontakter med lokala myndigheter i flera provinser och startade i sin tur sedan tillverkande 

dotterbolag i Kina. Dessa dotterbolag lade ut produktionen på “små verkstäder och hem i de 

kringliggande byarna”.  Systemet blev flexibelt på så sätt att det - på olika vis på olika platser 

- kunde dra kostnadsfördelar, sprida tekniskt kunnande och skaffa sig stöd från olika 

myndigheter m.m.40 Detta nätverks art skiljer sig vida från min empiri, men jag menar att det 

ändå i någon mån tydliggör hur man inom ett nätverk kan dra olika slags fördelar från olika 

delar av ett nätverk för att stärka sin konkurrenskraft.  

 

Nordlund skriver i sin analys av företagsledningen i Johnsonkoncernen om en styrka i 

kortvariga nätverkskontakter med flyktigt bekanta för t ex informationsutbyte.41 Här sållas de 

viktiga kontakterna fram och de mindre viktiga avfärdas. Chell & Baines nämner också att 

kortvariga “svaga band”42 kan vara av stor vikt för att finna information utanför den närmsta 

kretsen.43  

                                                 
37 Johannisson, Bengt, Entreprenörskapets väsen, (Lund: Studentlitteratur, 2005) 56-57. 
38 Dessa företag tillverkade gjutformar för och/eller gjöt plastartiklar som delar av större produkter, ofta 
underleverantörer till större företag. 
39 Parker, 139. 
40 Castells, Manuel, Informationsåldern – Ekonomi, samhälle och kultur, Band I, Nätverkssamhällets framväxt, 
andra upplagan (Göteborg: Bokförkaget Daiadalos, 1996) 195. 
41 Nordlund, Therese, “Bäste Broder!” Nätverk, entreprenörskap och innovation i svenskt näringsliv, 
Hasselberg, Ylva & Tom Petterson (red.) (Södetälje: Gidlunds förlag, 2006) 256.  
42 Som definerat av Granovetter, Mark, “Economic Action and Social Structure: The problem of 
Embeddedness”. American Journal of Sociology, 91 (1985): 481-510.  
43 Chell & Baines, 196. 
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Är nätverken regionalt bundna på så vis att man behöver befinna sig på en 

särskild plats för att de ska vara fördelaktiga? 

 

Lokala nätverk  

Johannisson menar att det är viktigt för entreprenören att få stöd av sin närmiljö i den 

skapande processen. Han formulerar det som att “stödet är avgörande för om man skall kunna 

få spelrum för sina entreprenöriella talanger”.44 Om man försöker se det från Hallencreutz, 

Lundequist & Malmbergs klusterperspektiv så menar de på att Agglomerationsfenomenet45 

koncentrerar verksamheter av liknande art till fördel för bl. a en specialiserad kompetens och 

en “lokal miljö som kan stimulera lärande och innovation”.46 Detta känns som att det stämmer 

i hög grad då människan till naturen tenderar att dra sig till likasinnade. Vidare påpekar Pages 

& Garmise att “businesses” har format nätverkskluster genom hela historien.47 Detta känns 

som ett lite väl omfattande konstaterande, men jag antar att det beror på hur man definierar 

“historien”. 

Sammanfattning 

 
Här följer en kort sammanfattning av de viktigaste rönen från min litteraturstudie. 

  

Broberg & Lindgren finner att det är viktigt att ”vårda och stärka band som finns med tidigare 

kontakter”. Också att “det är vanligt att entreprenörer inom musikindustrin blir introducerade 

för nya samarbetspartners genom deras personliga nätverk samt att dessa möten kan utvecklas 

till både affärsmässiga relationer och personliga relationer” .48 Johannisson påpekar att det 

värde som det personliga nätverket utgör för den nystartade entreprenören är oumbärligt då 

det oftast inte finns kapital att marknadsföra sig på något annat sätt. 49 

  

                                                 
44 Aghed, Stig & Knut Sennseth, Entreprenörskap på svenska – affärer & förnyelse, Bengt Johannisson (red.) 
(Malmö: Almqvist & Wiksell Förlag AB, 1992) 132. 
45 “Aglomrationsbegreppet används normalt i två olika betydelser. Det förknippas dels med att människor och 
ekonomisk verksamhet i allmänhet tenderar att koncentreras till stora städer och industriella kärnområden, dels 
med att företag i samma eller nära relaterade brancher tenderar att samlas på vissa platser. Det är 
agglomerationsbegreppets senare betydelse som står i fokus här”. Definition tagen från Hallencreutz, Lundequist 
& Malmberg, 32. 
46 Hallencreutz, Lundequist & Malmberg, 32-33. 
47 Pages & Garmise, 21.   
48 Broberg & Lindgren, 28. 
49 Johannisson, 56-57. 
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Vad gäller samarbete med aktörer i sin närmiljö menar Hallencreutz, Lundequist & Malmberg 

att forskningen pekar på att en del av vad som skapar ett konkurrenskraftigt företag med hög 

innovations- och lärförmåga i en region är samspel med företag i omgivningen. 50 

 

 
 

                                                 
50 Hallencreutz, Lundequist & Malmberg, 30. 
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Metod 
 

Förhållningsätt 

 
Två vanliga förhållningssätt inom kontemporär vetenskap är positivism och hermeneutik.51 

Positivismens namngivare, Auguste Comte, verksam vid mitten av 1800-talet, ville med 

fysiken som förebild utveckla en vetenskaplig metodologi som var lika för alla vetenskaper. 

Kunskapen skulle vara “säker genom att den byggde på iakttagelser som var logiskt prövbara” 

och exakt genom att den aktuella företeelsens element reduceras till enkla mätbara 

beståndsdelar.52 Därigenom kunde man vara säker på sin sak, man kunde veta.  

 

Hermeneutiken kan ses som positivismens motsats. Om positivismen vill veta, så vill 

hermeneutiken förstå det aktuella problemet. “Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära och 

är numera en vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar och försöker förstå 

grundbetingelserna för den mänskliga existensen”.53 Hermeneutiken började som en metod 

för tolkning av bibeltexter, men har utvecklats till en allmän metodologi, vanligast 

förekommande inom det humanistiska forskningsområdet.54 Idag anses dock dessa klassiska 

motsättningar som förlegade och den metod som den enskilde forskaren använder sig av 

avgörs av dennes intresse och vad han/hon vill ta reda på.55 

 

Då detta är en kvalitativ undersökning som handlar om att utöka förståelsen för hur tre 

respondenters nätverk fungerar genom att jag sätter mig in i deras livsvärld ser jag ingen 

möjlighet för det positivistiska förhållningssättet att få någon plats i undersökningen. Således 

är mitt förhållningssätt inspirerat mer av hermeneutiken. 

 

Jag kommer att tillämpa en induktiv ansats och hoppas att mina empiriska fynd kommer att ge 

mig nog med stoff för att med stöd i litteraturen våga mig på vissa försiktiga generaliseringar. 

Dock inser jag att min valda avgränsning till en fallstudie med tre respondenter egentligen 
                                                 
51 Patel, Runa & Bo Davidson Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, tredje upplagan (Lund: Studentlitteratur, 2003) 26. 
52 Patel & Davidson, 26-27. 
53 Patel & Davidson, 28. 
54 Patel & Davidson, 28. 
55 Bjereld, Ulf, Marie Demker & Jonas Hinnfors, Varför vetenskap?, Andra upplagan (Lund: Studentlitteratur, 
2002) 72. 
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hindrar mig från att hävda generella slutsatser, men jag kan icke desto mindre använda dessa 

fynd som representativa delar av det sammanhang i vilket de ingår. Detta sammanhang är 

alltså ljudproduktion för olika former av rörliga bilder (film, reklamfilm, TV etc.). Varför jag 

påpekar min extra försiktighet med att generalisera, är för att det forskningsläge som 

presenteras inte behandlar det aktuella branschsegmentet specifikt och därför inte kan nyttjas 

som direkt stöd för tidigare obeprövade branschtypiska företeelser. Denna slags 

generalisering lämnar jag istället till framtida forskning med en vidare horisont av information 

att överblicka. 

 

Komparativ analys 

 
Jag kommer att utföra halvstrukturedade öppna intervjuer56 och sedan genomföra en 

komparativ analys på insamlat data från respondenterna, i relation till min teoriförståelse. Jag 

vill genom detta utforska och kunna ge exempel på hur man kan gå tillväga för att driva ett 

företag inom ljudproduktion. Detta hoppas jag ska tydliggöra skillnader samt för- och 

nackdelar med olika sätt att förhålla sig och använda sig av till sina nätverk. 

 

Datainsamling 

 
En av respondenterna hade jag träffat förut i ljudinspelningssammanhang. Den andre fick jag 

kontakt med genom ett möjligt samarbete, medan den tredje respondentkontakten uppkom via 

den s.k. “snöbolleffekten”,57 där min andra kontakt tipsade mig om en lämplig respondent. 

 

Då målsättningen var att få en personlig och i någon mån djupgående bild av mina 

respondenters verksamhet så fann jag att det skulle vara fördelaktigt att utföra intervjuerna 

öga mot öga. Jag ville utöver det gärna träffa respondenterna på platser där samtliga kände sig 

bekväma och därför skulle få ett så avslappnat och naturligt förhållningssätt till 

intervjusituationen som möjligt. Jag träffade två av respondenterna i deras hem, där en av dem 

dessutom har sin arbetsplats på deltid. Den tredje respondenten träffade jag på hans 

arbetsplats för den dagen, en postproduktionsstudio.  

                                                 
56 Lantz, Annika, Intervjumetodik, Andra upplagan (Lund: Strudentlitteratur, 2007) 30. 
57 Som förklarad på sida 13. 
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Samtliga intervjuer spelades in med en portabel inspelare, sedan transkriberades de relevanta 

delarna av intervjuerna och användes som underlag för den empiriska delen av 

resultatredovisningen.  

 

Presentation av respondenterna 

 

Respondent A 

Är man, 40 år och driver en en enskild firma i Stockholm. Det aktuella företaget har han drivit 

i ca 15 år. De uppdrag han åtar sig innefattar ljuddesign, filmmusik, filmproduktion och 

manusförfattande. Han startade sin karriär på inom filmbranschen produktionssidan, men har 

nu arbetat i tio år med postproduktion.  

Respondent B 

Är man, 40 år och driver en en enskild firma i Stockholm. Han har arbetat i branschen i 18 år. 

Det aktuella företaget har han drivit i ca 14 år. Under denna tid har han periodvis även haft 

anställning. De jobb som han åtar sig innefattar tv-produktion och ljudbearbetning, filmljud 

och reklamljud, etc. Han startade i branschen med radio och jobbade sedan på ett företag som 

mixade ljud cd’s och kassetter. Sedan drog det mot reklamfilmssidan och vidare till 

ljudproduktion. 

Respondent C 

Är man, 35 år och driver en enskild firma i en mellanstor stad, tre-fyra timmars resväg från 

Stockholm. Det aktuella företaget har han drivit i ca fyra år. Tidigare arbetade han ett antal år 

för ett bolag som producerar naturfilm. De uppdrag han åtar sig innefattar främst dokumentär-

tv: naturfilm och vetenskapsfilm för Discovery och liknande, men även lite reklamljud, tv-

galor samt någon kortfilm per år för den kreativa utmaningens skull. 

 

Metodkritik 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Viss kritik skulle kunna riktas mot det faktum att respondenterna alla åtar sig jobb av olika art 

där de intar olika roller58 - att respondenternas yrken därför inte är identiska och således inte 

fullt jämförbara. Jag vill dock mena att frilansyrken av sådan art som presenteras här sällan 

eller aldrig består av exakt likadana uppdrag och därför står inte respondenter inom detta 

branschsegment med exakt likadana arbeten att finna. Vidare ligger fokus på min 

undersökning på respondenternas personliga nätverk och inte på vad för slags verksamhet de 

bedriver – även om detta är av grundläggande vikt - varför jag bedömer deras yrken fullt 

jämförbara ur nätverkssynpunkt. 

 

Jag kan även känna så här i efterhand att validiteten i undersökningen skulle kunna höjas 

något om jag hade ägnat utformningen och formuleringarna av intervjufrågorna mer tid och 

testat dem på folk i min närhet före de faktiska intervjuerna. Detta skulle ha spetsat dem 

ytterligare mot att så exakt som möjligt svara på mina forskningsfrågor. Samtidigt menar jag 

att det är oerhört svårt, om inte omöjligt att, utan en stor erfarenhet som intervjuare, kunna 

förutse relevansen av svar på frågor som ännu inte har ställts. Min strikta tidsplan med 

intervjuer bokade tätt inpå utformningen av intervjufrågorna var en annan anledning till den 

begränsade utvecklingen av dessa. 

 

Jag skulle också ha kunnat få mer genomtänkta svar om jag hade skickat intervjufrågorna till 

respondenterna en tid innan intervjutillfället, så att de i lugn och ro kunde fundera på lämpliga 

svar. Det finns dock även nackdelar med detta tillvägagångsätt då svaren riskerar att bli 

kalkylerade i högre grad och därför kanske inte fullt ärliga i lika stor utsträckning. Jag inbillar 

mig även att spontaniteten i en (för dem) oförberedd intervju bidrar med vissa nyanser som 

annars skulle ha gått förlorade.  

 

Etiska överväganden 

Respondenterna i min undersökning presenteras anonymt. Min tanke var att de tilltänkta 

skulle kunna vara mer benägna att ställa upp på intervju om de - när de blev tillfrågade - 

erbjöds att intervjuerna skulle behandlas och presenteras anonymt. Därför påpekade jag detta 

då jag först kontaktade dem. 

  

                                                 
58 Se presentation av respondenterna ovan, under rubriken Presentation av respondenterna. 
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De etiska orsakerna till att hålla respondenterna anonyma är tydliga för mig. De frågor som 

jag ställt, och de resonemang som respondenterna oundvikligen kommer att ledas in på, 

behandlar i stor utsträckning personliga tillvägagångssätt inom deras yrkesutövande. Dessa är 

i sig resurser - ofta baserade på “tyst kunskap” - av känsligt innehåll som skulle kunna ha 

negativa effekter om de skulle förknippas med specifika personer. Således känns det naturligt 

att följa den anonyma linjen, för att skydda respondenternas intressen och därigenom göra 

dem villiga att ställa upp på undersökningen. 
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Resultatredovisning 
 
Nedan presenteras respondenternas svar i relation till den aktuella litteraturen. All text i detta 

kapitel är således baserat på tolkningar av, samt citat från transkriberingarna av 

respondenternas svar, blandat med rön från mitt presenterade forskningsläge. 

 

Svaren på forskningsfrågorna återges i detta kapitel men besvaras mer explicit och kategoriskt 

i kapitlet slutdiskussion. Från början tänkte jag dela upp detta kapitel med forskningsfrågorna 

som underrubriker, men insåg snart att det var omöjligt att få innehållet att passa under dessa 

då stora delar av texten behandlar flera av forskningsfrågorna samtidigt, och därför inte kan 

kategoriseras under endast en forskningsfråga. Därför är detta kapitel underrubrikslöst. 

Mycket av innehållet ligger även utanför ramarna för forskningsfrågorna.  

 

Jag kommer att nämna respondenterna endast med den bokstavsförkortning de har givits: A, 

B och C. 

 

Ingen av respondenterna verkade använda sig av officiella forum för nätverkande som 

konferenser eller mässor etc., inte heller av internetforum för att skapa nya kontakter. 

Däremot använde de sig alla ofta av e-post som kommunikationskanal med befintliga 

kontakter. Detta visar att de formella nätverk som Pages & Garmise menar introducerar länkar 

för nyetablerade entreprenörer59 inte används i respondenternas fall. Mina resultat lutar istället 

mer åt Chell & Baines fynd, där officiella interventioner för att stimulera nätverkande möttes 

med stor skepsis.60 I och för sig nämnde respondenterna inte någon skepsis, men deras 

mönster ligger icke desto mindre närmast Chell & Baines fynd. 

 

A nämner att han jobbar aktivt för att bevara de kontakter som skulle kunna ge jobb i 

framtiden, sådana kontakter man normalt kanske inte hade upprätthållit. ”Man måste vara 

listig men man behöver inte vara en orm för det“ säger han. B menar att “det gäller ju att vara 

lite om sig och kring sig hela tiden”. Man måste visa var man finns och om det ska vara roligt 

att jobba frilans, så måste man ha en viss social förmåga utan att direkt sälja sig själv, men att 

känna in vad för slags representation som behövs i olika situationer. Detta korrelerar väl med 

                                                 
59 Pages & Garmise, 22. 
60 Chell & Baines, 212. 
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Broberg & Lindgrens fynd, att det är viktigt att “vårda och stärka band som finns med 

tidigare kontakter”.61 

 

C däremot har fram till i somras haft det ganska förspänt på så vis att nya jobb hela tiden har 

kommit in utan att han har behövt vara aktiv med att upprätthålla kontakter som inte har 

direkt anknytning till de aktiva jobben. I somras, däremot, blev tre stora planerade 

produktioner inställda och då blev han tvungen att göra “ett ryck” och skicka ut sitt CV till 

alla relevanta kontakter. Detta menar C var bra och att det har genererat mycket nytt arbete. 

Även om det har flutit på för C ända fram till nyligen, så menar han att knytandet av nya 

kontakter är lika viktigt hela tiden och således inte mer eller mindre viktigt under något 

särskilt skede av den professionella banan. Där samtycker B och trycker på vikten av “att vara 

engagerad i branschutvecklingen, att ha ett hum”. Han påpekar även att den enskilde 

entreprenören saknar erfarenhetsutbytet som man kan få av ett stort företag, och därför 

behöver nätverka med människor som jobbar med alla aspekter av den sortens projekt som de 

man är involverad i. Han nämner även att “det är en naturlig koppling för ljudsnubbar att sitta 

tillsammans med eller i anslutning till en videoredigering för att de kliar varandra på ryggen” 

[alltså hjälper varandra genom att utbyta erfarenheter och tjänster]. Här finns stöd både från 

Johannisson som menar att det är viktigt att entreprenören får stöd av sin närmiljö i den 

skapande processen,62 och Hallencreutz, Lundequist & Malmberg som menar att 

agglomerationsfenomenet främjar en “lokal miljö som kan stimulera lärande och 

innovation”.63 

 

A, däremot, menar att det för honom var viktigast att skaffa nya kontakter “i början, när man 

jobbar som assistent så är det super super viktigt, sen är det viktigaste att upprätthålla dem 

faktiskt“. Broberg & Lindgren menar att entreprenörer i musikbranschen under uppstartandet 

av den egna verksamheten ofta känner ett stöd från sina kontakter inom nämnda bransch. 

Författarna nämner även att det är viktigt att “vårda och stärka de band som finns med tidigare 

kontakter”.64 De presenterar alltså inte kontakterna som uttalat viktigare i början av karriären 

än i något annat skede, men jag finner implicit att de är oumbärliga just i detta skede. 

 

                                                 
61 Broberg & Lindgren, 28. 
62 Aghed & Sennseth, 132. 
63 Hallencreutz, Lundequist & Malmberg, 32-33. 
64 Broberg, & Lindgren, 28. 
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A har en utbildning i manusskrivande men, har inte någon arbetsrelaterad kontakt med någon 

av sina kollegor från denna tid. C har en ettårig utbildning i ljuddesign, men har heller inte 

någon kontakt eller samarbetspartner därifrån. B har ingen formell utbildning inom sitt fält. 

Istället baseras den kunskap som mina respondenter menar att det tillskansat sig, främst på 

praktiska erfarenheter.  

 

Samtliga respondenter menar att det är vanligare att affärsmässiga relationer utvecklas till 

personliga relationer än tvärtom. Broberg & Lindgren fick samma svar i sin undersökning.65 

A menar att ett hett tips är att ”bli vän med de man jobbar med men jobba inte för mycket 

med dina vänner”. B menar att han har lärt känna 15-20 av de personer som han betecknar 

som nära vänner genom att de har jobbat tillsammans, “man gillar varandra, går ut och tar en 

bärs”. Han menar att då de har samma kreativa mål så gör det att mycket basal 

kommunikation fungerar. Detta kan jämföras med Johannissons slutsats, att en entreprenör 

bör umgås med andra företagare då de ofta har en likartad syn på tillvaron.66 

 

Respondenterna beskriver även olika exempel på hur personliga relationer faktiskt utvecklas 

till affärsmässiga sådana. A menar att det finns “sådana man träffar vid jobb men inte direkt 

jobbar med, som man blir vän med och sedan jobbar med”. B påpekar att när han jobbar med 

reklam ibland får kunder som han lärt känna genom sina föräldrar, då de båda tidvis har varit 

aktiva inom reklambranschen. C i sin tur förklarar att de bästa kontakterna han hade i början 

av sin professionella bana inte alls kom från arbetsrelaterade sammanhang eller var aktiva 

inom tv etc., utan har blivit det med tiden. På så sätt har deras banor närmat sig varandra och 

de har kontinuerligt anlitat varandra på olika sätt.  

 

Både A och B menar att det i hög grad gäller att jobba långsiktigt med relationer för att hålla 

dörren öppen för möjliga framtida projekt. B formulerar det som att “det är ren 

själbevarelsedrift på något vis. Eftersom jobben och förutsättningarna är unika så tror jag man 

inte att har något att göra i denna branschen om man inte vill jobba långsiktigt”. Detta kan 

jämföras med Olson som menar att de flesta höga chefer i näringslivet bygger upp och 

underhåller långsiktiga nätverk med kollegor i samma slags eller högre positioner. Dessa, 

                                                 
65 Broberg, & Lindgren, 28. 
66 Johannisson, 60-63. 
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menar författaren, är oumbärliga vad gäller att ventilera och få perspektiv på frågor i arbetet.67 

I mina respondenters fall är denna företeelse möjligen mer direkt relaterat till faktiska 

arbetsmöjligheter, men det långsiktiga “tänket” för underhåll av nätverket finner jag likartat.  

 

C däremot skiljer sig på denna punkt, mycket på grund av att han har haft ett stadigt flöde av 

kunder som har kontaktat honom fram till i somras. “Jag borde nog ligga i lite mer än vad jag 

gör […] Det är alltid så att när man åker till Stockholm och gör ett jobb så får man alltid 3-4 

kontakter bara på att ha suttit i Stockholm i två veckor.” Han menar att han borde följa upp 

nya kontakter bättre och samtidigt att det har skett en förändring för hans del (i och med att 

han har skickat ut sitt cv till för honom viktiga personer i Stockholm). Här kan 

agglomerationsfördelar 68 skönjas inom det kluster som återfinns i Stockholmsregionen.  

 

Angående hur nya jobb uppkommer menar B att nya kunder oftast är rekommendationer från 

gamla kunder. “– Vi skulle behöva göra det här, något litet knäck. Känner du någon som kan? 

– Ja fan jag vet ju han. Så ringer någon och så får man ett jobb liksom.” B fortsätter med att 

säga att det är viktigt att hålla sig väl med folk i branschen i allmänhet, eftersom man aldrig 

vet vem som kan bli ens nästa kund. Då det går att klättra ganska snabbt i karriären om man 

visar framfötterna, menar B att om man är “snäll, trevlig, väluppfostrad så får man det 

tillbaka… hela alltet”.  A menar också att det oftast har varit folk som har ringt upp för att 

anlita honom, men påpekar att han håller på att starta upp egna projekt. “Nu är det nog lika 

mycket vi själva som håller på, som börjar driva igång projekt, men annars är det ju så att de 

ringer – hej, kan du göra det här?” C har i sin tur hittills mestadels haft relativt fasta kunder 

som anlitat honom. Även detta tycker jag visar på att nätverkets “return on relationships”69 är 

speciellt märkbart för dessa entreprenörer, alltså att relationerna med potentiella kunder eller 

förmedlare av sådana, direkt ger upphov till nya uppdrag.  

 

Då C:s kunder till 95 procent är verksamma på annan ort än där han håller till så torde han ha 

minst fysisk kontakt med sina kunder av de tre. C står alltså i stor utsträckning utanför den 

agglomeration som bildas i större städer, karakteristisk för den aktuella branschen. Men när 

det gäller folk han arbetar med i allmänhet så menar han att “de jag jobbar mest med är gamla 

                                                 
67 Olson, A. Andrew, “Long-term networking: A strategy for career success”. Management Review, 83, 4 (1994): 
33-36, 34. 
68 Hallencreutz, Lundequist & Malmberg, 32-33.  
69 Som använt av Gummesson, 20. 
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vänner och då är e-post en stor del i det helt klart men sen är det en personlig… man träffas… 

alltså, mycket händer ju över en öl”.  

 

Jag såg inga tecken på att någon av respondenterna använde sig av marknadsföring i vanlig 

mening. Men förutom vikten av att underhålla långsiktiga kontakter som behandlats ovan 

menar B att det handlar om “att utföra ett gott hantverk med de förutsättningar som man har 

till buds. Att planera så pass att man gör det rätt och levererar i tid med ett kreativt ‘content’ 

som motsvarar förväntningarna som kunden ställer”. Här finns ju en distinkt skillnad mot 

större företag som kanske till och med har en marknadsavdelning. Gummesson påpekar när 

han tittar genom sina “relationsglasögon” att marknadsfunktionen ofta i större grad än som 

påvisas sprids över hela företaget så att alla bidrar till dess totala marknadsinsats. Dessa borde 

ses som en möjlighet till ökade marknadsföringsresurser menar han.70 Här tycker jag att 

paralleller kan dras till mina respondenter, där marknadsföringen till stor del är implicit och 

inbakad i flera av deras olika funktioner inom verksamheten. 

 

B menar att det händer när han jobbar med projekt i studio att kunder kommer och är med i 

studion för att tycka och tänka, men även att han i och med Internets ökade stabilitet samt 

bättre kompatibilitet med olika kompressioner och format allt oftare skickar filer till kunderna 

för tyckande och godkännande. Samtidigt påpekar B att han ofta träffar kunden någon gång 

under processens gång, även om det inte direkt behövs för jobbets skull. A däremot skiljer 

inte på kunder och personer han arbetar med på samma sätt i sitt svar. Han menar att han 

träffar dem han jobbar med i stort sett dagligen.  

 

Av de tre respondenterna är det endast C som har en webbsida för företaget, där han har 

kontaktuppgifter och en lista på de produktioner som han har utfört. Detta, finner jag, pekar 

mot att det personliga nätverket har en viktigare roll för att generera arbete för den enskilde 

entreprenören än för ett större företag, just för att de inofficiella relationerna genererar 

uppdrag och därigenom gör representation på internet överflödig.  

 

Vad gäller att leverera den färdiga produktionen så föredrar A att leverera den själv om det är 

möjligt. Han poängterar också skillnaden mellan att jobba med kort- eller långfilm - då man 

arbetar med regissörerna - och röstjobb - reklam och liknande - då det bara är att skicka. B i 

                                                 
70 Gummesson, 81 
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sin tur levererar oftast över internet via FTP.71 Han poängterar att band ibland fortfarande 

används för TV-produktioner, men att det beror på vilken tillgång till utrustning man har. 

“Eftersom det är dyrt med maskiner så är det mycket smidigare att skicka filer och är man i 

reklamfilmsformatet så finns det ingen anledning att joxa med band när man kan skicka en 

Quicktime72 för godkännande.” C använder sig mycket av FTP för leverans, alltid när han 

jobbar mot USA, men arbetar han för Stockholmskunder så går det ofta till så att han börjar 

sitt uppdrag i sin hemort, men slutför det på plats i Stockholm. I dessa fall levererar han 

produkten själv via en usb-sticka eller dylikt. 

 

C har som bekant nästan uteslutande kunder på annan ort än den i vilken han bedriver sin 

verksamhet. A:s kunder är främst belägna i Stockholm, men A har under en period arbetat i 

Spanien, där han har fått kontakter som fortfarande då och då ger upphov till uppdrag som då 

utförs på distans. B har minimalt med jobb som kommer från andra ställen än Stockholm, 

men har haft ett fåtal samarbeten med reklambyråer på ett par andra orter i Sverige. 

                                                 
71 File Transfer Protocol - ett sätt att skicka digitala filer mellan datorer över internet. 
72 Quicktime är ett filformat för digital video. 
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Slutdiskussion 
 
I denna undersökning har jag tagit reda på hur det personliga nätverket fungerar för ett 

begränsat antal ljuddesigners.  

 

Följande diskussion är baserad på ovan presenterad resultatredovisning. Jag ämnar summera 

och sammanställa undersökningens fynd på så sätt att jag svarar på forskningsfrågorna, och 

även lägga fram ytterligare insikter som jag finner relevanta och intressanta för ämnet. Även 

om det inte alltid är formulerat explicit så är allt innehåll relaterat till den egenföretagande 

ljuddesignern.  

Hur utvecklar dessa entreprenörer inom ljuddesign för rörlig bild sina 

personliga nätverk? 

 
Officiella kanaler för nätverkande och förmedling av jobb är över huvud taget inte särskilt 

vanligt att använda sig av, istället påvisas vikten av att hålla sig framme och visa att man finns 

tillgänglig för potentiella kunder och uppdragsgivare. Detta är viktigt trots att det kanske inte 

genererar arbete direkt, utan det kan räcka med att kontakterna har potential att kunna bli 

lukrativa i framtiden. Det gäller att känna av hur man bör presentera sig och sina tjänster i 

olika situationer. Viktigt är också att ha en viss koll på vem som jobbar med vem branschen 

etc.  

 

Majoriteten av respondenterna menar att knytandet av nya kontakter alltid är lika viktigt 

under hela den professionella banan.  Att ständigt etablera och söka nya kontakter som kan 

användas till arbetsmöjligheter i framtiden är en viktig del av arbetet som professionell 

frilans. 

 

De empiriska fynden visar att det inte är ovanligt att verksamma inom den undersökta 

branschen inte har en formell utbildning inom sitt fält. Av de som har utbildning inom sitt fält 

har ingen av dem längre kontakt med några kamrater från studietiden.  
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Det är vanligare att affärsmässiga relationer utvecklas till personliga relationer än tvärtom, 

även om det förekommer utveckling åt båda hållen. Liknande mål och syn på tillvaron 

underlättar vänskap.  

 

Hur används dessa personliga nätverk för att generera arbete? 

 
Nya uppdrag kommer oftast från tidigare kunder eller genom rekommendationer från dessa 

kunder. Detta - och det faktum att majoriteten av respondenterna inte har webbsidor för sina 

företag - visar att det är speciellt viktigt för den enskilde entreprenören att underhålla sitt 

nätverk då det är genom detta , och inte genom traditionell marknadsföring, som nya jobb 

uppkommer. Viktigt är därför att vårda långsiktiga kontakter som skulle kunna generera 

arbete i framtiden. Just detta ovannämnda underhåll, finner jag vara nyckeln till strategin att 

bygga upp och driva en lukrativ verksamhet. 

Är nätverken regionalt bundna på så vis att man behöver befinna sig på en 

särskild plats för att de ska vara fördelaktiga? 

 
De respondenter som lever och verkar inom det område där de kan dra nytta av geografisk 

närhet till sina uppdragsgivare och samarbetspartners, märker inte av fördelarna med detta på 

samma sätt som den respondent som åtar sig så gott som alla uppdrag från andra platser. Den 

senare har påvisat att många nya kontakter uppkommer genom att tillfälligt arbeta på en plats 

där märkbara agglomerationsfördelar finns.  Däremot kan man samarbeta, åta sig, utföra och 

leverera uppdrag från var som helst utan problem, med dagens välutvecklade teknik. Detta 

tyder på att man inte behöver befinna sig på en särskild plats för att nätverken ska fungera, 

men att det finns klara fördelar med att verka på samma plats som sitt nätverk, eftersom det 

underlättar underhåll av befintliga kontakter samt knytandet av nya sådana. 

Slutord 

 
Jag tycker mig ha lyckats svara på forskningsfrågorna. I och med detta så har även andra fynd 

som faller utanför ramen för forskningsfrågorna också kommit upp till ytan. 
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Eftersom den enskilde entreprenören inte har den stora bank av kunskap som ryms inom ett 

större företag, så kan nätverket fungera som en viktig källa till information rörande alla olika 

aspekter på de slags projekt som denne är involverad i. Jag menar att det personliga nätverket 

för den enskilde entreprenören är avgörande för hela dennes verksamhet.  

 

En frilansljuddesigner gör alla delar av ett projekt som skulle ha varit utlagda på flera 

personer i ett större ljudproduktionsföretag, därför krävs både mer kunskaper och större 

flexibilitet. Dessa kunskaper hämtas alltså till stor del in genom kommunikation med personer 

i nätverket. 

 

Denna uppsats har presenterat exempel på hur nätverken kan se ut för egenföretagande 

ljuddesigner i verkligheten. Jag hoppas mina fynd kan vara intressanta i synnerhet för 

ljuddesigner som står inför uppstart av den egna verksamheten, men även för folk i denna 

situation inom alla slags branscher. Jag hoppas också att den framlagda informationen kan 

vara intressant för framtida forskning inom detta fält, samt att den bidragit i någon mån till en 

utvidgad kunskapshorisont genom att låta ett stycke tyst kunskap ljuda. 
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