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ABSTRACT 
 
The purpose of this thesis was to illustrate the connection between personal networks and 
entrepreneurial business in the music industry. It also aims to examine how and why 
entrepreneurs in the music industry use personal networks in their entrepreneurial business 
activities. In order to explore the extent to which entrepreneurs in the music industry obtain 
support through personal networks, a case study was conducted based on interviews with 
entrepreneurs in various areas of the music industry. The study has shown that entrepreneurs 
in the music industry clearly see distinct advantages through the use of their personal 
networks, especially in terms of an enhanced supply of resources and through an increased 
amount of business opportunities. Personal networks have also shown to constitute a 
considerable amount of moral support for the entrepreneurs in the development process of the 
entrepreneurial business. This, in turn, generates a higher feeling of security for the 
entrepreneurs. It has furthermore shown that entrepreneurs in the music industry use their 
personal networks frequently to recommend one another in various types of situations, with 
the exception of situations that interfere with their own interests. In addition, the study has 
shown that entrepreneurs in the music industry are more inclined to develop personal relations 
from a business relationship rather than the other way round.   
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1 INLEDNING 
 

etta kapitel presenterar inledningsvis en allmän bakgrund av vårt ämnesområde. 

Därefter följer en problemdiskussion där vi diskuterar de för uppsatsen relevanta 

begreppen ’entreprenörskap’, ’personliga nätverk’, ’sociala nätverk’ och ’socialt kapital’. Vi 

vill med detta förtydliga och skapa en grundläggande förståelse för vårt problemområde. 

Problemdiskussionen mynnar slutligen ut i vårt syfte tätt följt av våra två forskningsfrågor. 

   
 
1.1  Bakgrund 
 
Gummesson (2002, s 22) anser att relationer är en del av den mänskliga naturen och att vi är 
omgivna av relationer överallt genom exempelvis släkt, vänner och familj. Författaren menar 
vidare att om det inte fanns relationer skulle hela samhället lösas upp. Bendix och Dalsgaard 
(1998, s 16) menar att människor inte kan klara sig utan inbördes kontakt, utan är beroende av 
varandra både på gott och ont. Armstrong, Kotler, Saunders och Wong (2001, s 406) förklarar 
att marknadsföring allt mer bytt fokus från kortsiktiga och enskilda transaktioner till att mer 
fokusera på byggandet av värdeskapande nätverk och långsiktiga relationer. Denna så kallade 
relationsmarknadsföring, handlar enligt författarna om att skapa, bevara och förbättra ett 
företags relationer med sina konsumenter samt med andra intressenter.  

Relationsmarknadsföring är ett begrepp som, enligt Gummesson (2002, s 16) spreds mycket 
snabbt under 1990-talet. Grönroos (1996) använder en allmän definition när han förklarar 
relationsmarknadsföring. Grönroos menar att denna form av marknadsföring handlar om att 
hantera ett företags relationer på en marknad. Författaren menar vidare att definitionen 
inkluderar de grundläggande idéerna om marknadsföring som fenomen och att dessa i grund 
och botten är relaterade till relationer mellan ett företag och dess omgivning. Gummesson 
definierar relationsmarknadsföring likt marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 
interaktion i centrum. Gummesson förklarar fortsättningsvis att relationer förutsätter att det 
finns minst två parter som har kontakt med varandra samt att dessa parter på något vis utför 
aktiviteter, samspelar och interagerar med varandra. Författaren förklarar vidare att nätverk är 
något som uppstår när relationerna blir många, komplexa och svåra att beskriva.  

Fuller-Love och Thomas (2004) beskriver nätverk som en godvillig överenskommelse mellan 
företag för att skapa konkurrensfördelar åt dem som ingår i nätverket. Gummesson (2004, s 
15-37) samt Dollinger (2002, s 201) anser att nätverk utgörs av en uppsättning 
sammanbundna förbindelser, vilka både påverkar och påverkas av varandra. Författarna 
menar vidare att nätverk inte är begränsade i sin omfattning utan kan därmed bli hur stora som 
helst. Gummesson förklarar att detta både kan innebära svårigheter och möjligheter och anser 
vidare att parterna i ett nätverk därför bör dela väsentliga värderingar med varandra. Vi 
kommer i denna uppsats att fokusera på betydelsen av personliga nätverk för entreprenörer 
inom musikindustrin, samt hur dessa entreprenörer utvecklar denna typ av nätverk.   
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1.2  Problemdiskussion 
 
Gummesson (2002, s 184-187) hävdar att man ofta väljer att göra affärer med vänner och 
bekanta inom sitt personliga nätverk. Detta beror enligt författaren på förtroende, förväntad 
lojalitet, att man redan känner till deras starka och svaga sidor samt att man vill ta hand om 
”de sina”. Detta medför dock enligt Gummesson en svågerpolitik vilket innebär att man 
gynnar släkt och vänner på bekostnad av rationella beslut och sund affärsmässighet. Gränsen 
mellan sociala och professionella relationer blir otydlig samtidigt som arbetet blir en del av 
livsstilen även på fritiden. Gummesson poängterar därför betydelsen av medlemskap i 
branschföreningar, vilket skapar möjligheter till att träffa konkurrenter och därmed göra de 
professionella relationerna mer påtagliga. Gummesson samt Garmise och Pages (2003) 
förklarar att sociala relationer och personlig nätverkstillhörighet är centrala komponenter i en 
entreprenörs företagsklimat. Detta företagsklimat består enligt Garmise och Pages av den 
kulturella, sociala och ekonomiska miljö som uppmuntrar och ger upphov till skapandet av ny 
företagsamhet genom entreprenöriella handlingar. 

Att definiera termen entreprenör är svårt menar Wickham (2001, s 6), inte för att det råder 
brist på definitioner, utan för att det finns ett större antal varierande definitioner. Författaren 
använder en bred definition som förklarar termen entreprenör likt någon som åtar sig ett antal 
företagsamma projekt. Nationalencyklopedin definierar termen entreprenör med en 
företagsam person som skapar nytt användarvärde. Johannisson (2005, s 9) har en liknande 
definition när han skriver att entreprenörer organiserar och materialiserar en ny verksamhet. 
Att skapa organisationer kan enligt Klofsten (2000) innebära att man startar ett nytt företag, 
skapar olika projekt eller startar nya affärsenheter i en existerande organisation.  

Entreprenörskap utgörs enligt Wickham (2001, s 5) av de aktiviteter som entreprenörer ägnar 
sig åt. Enligt Johannisson (2005, s 28) innebär entreprenörskap att på eget initiativ förverkliga 
en egen idé, utforma en vision och arbeta för att visionen skall realiseras. Johannisson menar 
vidare att entreprenörskap är det som i svenska språket kallas för företagsamhet, där initiativ 
och handlingskraft sätts i centrum. Landström (2000, s 144) påpekar att entreprenörskap inte 
bara innebär skapandet av en ny verksamhet, utan att det även innefattar tillväxt i existerande 
verksamheter. Författaren menar vidare att entreprenörskap dessutom kan bestå av att 
upptäcka, organisera och exploatera affärsmöjligheter inom en befintlig verksamhet. 

Enligt Johannisson (2005, s 56) nyttjar entreprenörer sina kontakter till att få underlag för att 
forma affärsmöjligheter, skaffa de resurser som krävs för att realisera dem, samt för att finna 
genvägar till dess förverkligande. Författaren menar att man via det särskilda engagemang och 
förtroende som genomsyrar personliga relationer, kan få tillgång till resurser och information 
som annars antingen inte skulle finnas tillgängliga på marknaden eller vara tillgängliga över 
huvud taget för en finansiellt svag nyetablerad entreprenör. Johannisson (1996, s 123) skriver 
att upplevelsen av mening och sammanhang är nödvändig för att en individ skall kunna 
handla kraftfullt och målmedvetet i en valsituation. Detta underlättas enligt författaren av det 
personliga nätverket vilket utgörs av kontakter samt av utbyte med andra individer utifrån 
ömsesidiga värderingar och intressen. Hite (2005) menar att detta utbyte även kan influera 
och påverka entreprenörers egna ekonomiska val.  
 
Personliga nätverk består enligt Johannisson (2005, s 59) av starka, stabila relationer och 
därmed inte av flyktiga förbindelser vilka enkelt kan ersättas. Relationerna stärks ytterligare 
och vinner vidare stabilitet genom att nyttjas menar författaren. Greve och Jensen (2002) 
anser att människor som känner varandra med större sannolikhet är villiga att dela med sig av 
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sina resurser till varandra. Det krävs enligt författarna att flera personer i ett nätverk är villiga 
att dela med sig av sina resurser och om någon i nätverket stödjer de andra, kommer andra 
inom nätverket troligtvis att ta efter detta beteende. Ömsesidigheten i utbytet skapar därmed 
enligt Johannisson en allt starkare relation mellan de berörda parterna. Missbrukas däremot 
förtroendet, är risken enligt Johannisson stor för att missbruket smittar av sig till andra delar 
av det personliga nätverket. Författaren menar vidare att relationer som nonchaleras förfaller.  
 
Reglerna i ett personligt nätverk är enligt Macdonald och Piekkari (2005) inte direkt uttalade 
men är ändå bestämda och strikta. De som inte tillför någon kvalitativ information till ett 
nätverk förlorar inom kort sin rätt att söka information i nätverket och blir därmed uteslutna 
(ibid). Vidare menar Macdonald och Piekkari att samma sak gäller för dem som missbrukar 
systemet genom att använda nätverket för att söka efter känslig och skyddad information för 
egen vinnings skull. Det som enligt författarna får ett nätverk att fungera är själva 
egenintresset från nätverkets medlemmar samt deras medvetenhet om att man själv förlorar 
fördelar om systemet skulle fallera.  
 
Parker (2004) menar att personliga nätverk är viktiga i det avseendet att man får möjligheten 
att bli introducerad för nya synsätt genom att föra informativa diskussioner och bedriva 
idéutbyten med andra. Författaren förklarar vidare betydelsen av starka och täta relationer i 
personliga nätverk och menar att de är viktiga för skapandet av tillit, kvalitet och snabbhet i 
informationsöverföringen. Då personliga nätverk består av starka och stabila sociala relationer 
anser Carson, Cummins, Gilmore och O´Donnell (2001) att termerna personliga nätverk och 
sociala nätverk går att användas synonymt. Vi delar denna uppfattning och kommer 
följaktligen att använda dessa begrepp synonymt i uppsatsen.  
 
DeSantis (2006) karaktäriserar sociala nätverk genom fyra utmärkande egenskaper:  
 

1. Nätverk är nästintill oförstörbara. Med detta menar författaren att förlusten av några få 
noder1 i ett nätverk kan kompenseras av att andra noder tar dess plats. Detta är möjligt 
eftersom denna form av nätverk är slumpmässiga i sin natur.  

 
2. Nätverk gör världen mindre. Här menar DeSantis att antalet möjliga kontakter som var 

och en knyter är tillsammans ofattbart många. Kristiansen (2004) förklarar att antalet 
sociala relationer eller nätverkets storlek spelar stor roll i utvecklingen av det sociala 
kapitalet samt av de entreprenöriella resurserna. Kristiansen anser att även ett ökat 
antal kontakter i ett nätverk skapar fördelar i den entreprenöriella processen då det 
ökar sannolikheten till att en specifik resurs kan bli tillgänglig.  

 
3. Varje nätverk har huvudnoder. Med detta menar DeSantis att några medlemmar i ett 

nätverk har proportionerligt färre kontakter än andra, därför finns det ofta vissa 
medlemmar som har ett större spann av varierande kontakter.  

 
4. Nätverk kan definieras av dess vitalitet. Detta utgörs enligt DeSantis av nätverkets 

kvalitet, bredd och nivå av interaktion bland medlemmarna inom nätverket. 
 
Gummesson (2002) samt Hite (2005) menar att bildande och underhåll av sociala nätverk är 
två av de viktigaste uppgifterna för ett företags framgång. I många fall kan de sociala 
nätverken enligt Gummesson till och med vara viktigare än de professionella relationerna. 

                                                 
1 Punkt i vilken linjer förgrenar sig (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O259714&i_word=nod).  

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O259714&i_word=nod
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Genom att tillhöra ett visst nätverk kan man enligt Baron och Markman (2000) öka sina 
möjligheter till att utveckla sitt sociala kapital. Med socialt kapital menar författarna här de 
faktiska samt potentiella greppbara fördelar som individer kan erhålla genom att känna andra. 
Detta innefattar enligt författarna även den nivå av trovärdighet och pålitlighet som individen 
har inom det aktuella nätverket. Caldeira och van der Does (2006) anser att det blivit alltmer 
viktigt för entreprenörer att investera tid i att bygga socialt kapital för att bibehålla personlig 
kontakt med sin omgivning. Baron och Markman (2000) menar fortsättningsvis att beroende 
på hur många personer man känner, desto mer trovärdig och betydelsefull information finns 
därmed att tillgå.  
 
Musikindustrin är enligt Engström och Hallencreutz (2003) samt Power (2003) ett system 
som kännetecknas av förstärkande nätverk, där en mängd aktörer påverkar de slutgiltiga 
produkterna. Engström och Hallencreutz samt Nielsén (2003, s 20) definierar musikindustrin 
som en komplex produktionsprocess där många varierande typer av aktörer och verksamheter 
ingår. Engström och Hallencreutz menar att dessa aktörer hänger samman i olika nationella 
och internationella nätverk samt att de har kopplingar till ett antal stödjande verksamheter 
både i och utanför musikindustrin. Engström och Hallencreutz vidhåller att lärdomar från 
miljöer med många små- och medelstora företag visar att människor strävar efter att försöka 
utveckla verksamheter, förutsatt att de tror på ett troget stöd från sin omgivning. Författarna 
menar att en miljö präglad av positiva attityder till företagande ger goda förutsättningar att 
lyckas för människor med en stark motivation, goda kunskaper och färdigheter i företagande. 
Enligt Engström och Hallencreutz finns en sådan kultur och tradition i svensk musikindustri. 
 
Ett mycket tydligt drag i den svenska musikindustrin är enligt Engström och Hallencreutz 
(2003) existensen av en mängd kompetenta musikkreatörer, såväl professionella som 
amatörer. Detta innefattar enligt författarna inte bara människor som skapar musik, utan 
inkluderar även kreativa entreprenörer som vågar starta företag inom musikindustrin. De 
entreprenörer inom musikindustrin som rör sig i olika miljöer och som etablerat breda 
nätverk, har enligt Engström och Hallencreutz kommit att bli viktiga nyckelpersoner i denna 
bransch då de både samlar in och sprider ny information och kunskap från såväl Sverige som 
utlandet. Vidare menar författarna att en annan viktig aspekt i sammanhanget är den faktiska 
existensen av olika kreativa nätverk och noder. Dessa utgörs enligt Engström och 
Hallencreutz av företag eller organisationer som exempelvis en musikfestival eller en 
musikförening vilka har en roll som utvecklare av kunskap och kompetens. Dessutom talar 
författarna om betydelsen av olika stödjande strukturer vilka utgörs av alltifrån 
upphovsmannarättsällskap och branschorganisationer till revisorer och advokater. 
 
Musikindustriell produktion är enligt Hallencreutz, Lundeqvist och Malmberg (2004) samt 
Power (2003) ett lagarbete. De menar att musikindustrin bör förstås som ett system där de 
olika aktörerna, mer eller mindre frivilligt, är sammankopplade i olika nätverk.  I vissa fall 
beskriver Hallencreutz et al dessa relationer som kontraktsbundna där exempelvis en artist 
kontrakteras av ett musikförlag eller skivbolag. I andra fall menar författarna att relationen 
kan handla om en köp- och säljrelation där ett företag levererar en vara eller tjänst till ett 
annat. Dessutom tillägger författarna att relationen även kan utgöras av mer lösa kopplingar, 
där exempelvis människor arbetar tillsammans inom vissa intressegrupperingar, eller helt 
enkelt endast känner varandra och utbyter information och kunskaper, som en del av ett 
regelbundet socialt umgänge. 
 
Vi har i vår problemdiskussion behandlat hur sociala relationer och personlig nätverkstill-
hörighet utgör betydande delar av entreprenörers företagsklimat, samt att detta bidrar till att 
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främja deras företagsamhet. Denna företagsamhet eller detta entreprenörskap innefattar både 
bildandet av ny verksamhet samt utförandet av tillväxtfrämjande aktiviteter i existerande 
verksamheter. Kontakterna i en entreprenörs personliga nätverk kan skapa tillgång till resurser 
och information som annars inte skulle finnas tillgängliga. Därmed kan entreprenörer få 
utökat underlag för att forma och förverkliga fler entreprenöriella affärsmöjligheter. Vi har 
även förklarat att personliga nätverk består av starka, stabila och ömsesidiga relationer som 
skapar möjligheter till nya synsätt genom informativa diskussioner och idéutbyten med andra.  
 
Genom att tillhöra ett socialt nätverk kan utveckling av det sociala kapitalet ske, vilket vidare 
kan medföra påtagliga fördelar samt förstärka individens nivå av trovärdighet och pålitlighet 
inom det aktuella nätverket. Musikindustrin utgörs av ett system av musikkreatörer som är 
sammankopplade i både nationella och internationella nätverk, i en miljö präglad av positiva 
attityder till företagande, där vissa relationer är kontraktsbundna medan andra är mer spontant 
sociala. Utifrån denna problemdiskussion vill vi närmare undersöka, hur och varför, 
entreprenörer inom musikindustrin använder sig av personliga nätverk i den entreprenöriella 
verksamheten. 
 
 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa sambandet mellan personliga nätverk och 
entreprenöriell verksamhet inom musikindustrin.  
 
Mer specifikt kommer vi att utgå från följande forskningsfrågor: 
 
 

• Varför ser entreprenörer i musikindustrin personliga nätverk som föredelaktiga? 
 
• Hur utvecklar entreprenörer inom musikindustrin personliga nätverk? 
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2 TEORI 
 

 detta kapitel presenteras relevant teori kopplat till våra forskningsfrågor. Vi kommer här 

att beskriva varför personliga nätverk kan anses vara fördelaktiga i entreprenöriell 

verksamhet samt hur personliga nätverk uppstår och utvecklas. Då det i dagsläget saknas 

tillräcklig vetenskaplig litteratur om personliga nätverk direkt kopplat till musikindustrin 

kommer vi härmed istället att belysa ämnet ur ett mer generellt perspektiv.  

 

 

2.1 Fördelar med personliga nätverk  
 
 
2.1.1 Möjlighet till utveckling genom personliga nätverk 
 
Stubberfield (2001) skriver att livet kan vara svårt och ensamt för en entreprenör samt att de 
sällan har någonstans att vända sig till när de är i behov av hjälp och support. Licht och Siegel 
(2006) anser att entreprenörer i ett tidigt skede av sin karriär behöver sociala kontakter som 
innehar information om leverantörer och kunder. Författarna menar vidare att entreprenörer 
även behöver kontakter som kan hjälpa till med finansiering. Alm (1996, s 93-95), 
Stubberfield, samt Kristiansen (2004) menar att nätverk kan vara en lösning på detta problem 
genom att entreprenörer via nätverket kan få tillgång till utökade resurser. Alm förklarar att 
ökad tillgång till resurser ofta medför större möjlighet till inflytande. Alm delar dessutom in 
de resurser som nätverkande kan föra med sig i materiella och immateriella resurser samt i 
personliga och positionsrelaterade resurser (Se figur 1). Kristiansen tillägger att detta även 
inkluderar motivation, initiativtagande och nya grundläggande idéer för nyföretagande som 
dessutom bidrar till att bättre framhäva entreprenörers individuella kompetens. På detta sätt 
kan entreprenörer enligt Bhave (1994) och Kristiansen (2001) även hävda sig bättre gentemot 
sina konkurrenter. Då nätverkandet dessutom ofta utvecklar och berikar entreprenörers sociala 
kompetens leder detta enligt Kristiansen till utvecklingsmöjligheter för den entreprenöriella 
verksamheten.   

 
 

Figur 1. Resurskartan.  Efter Nätverksguiden av J. Alm, 1996, s 95.  

I 
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Caldeira och van der Does (2006) definierar nätverkande som interagerande, socialiserande 
och politiserande beteenden människor emellan. Författarna menar vidare att nätverkande 
blivit allt mer betydelsefullt i en tid då avancerad teknologi gör kommunikationen allt mer 
opersonlig. Caldeira och van der Does hävdar att en av de främsta aktiviteter som många 
entreprenörer är engagerade i är just nätverkande. Författarna förklarar att byggandet av starka 
relationer är viktigare än någonsin samt att affärsvärlden förändrats såpass fundamentalt att 
man är beroende av personliga kontakter för att kunna uppnå goda resultat. Caldeira och van 
der Does förtydligar att när de personliga kontakterna är starka och många ökar incitamenten 
för tillit, samverkan, informationsutbyte samt för kollektiva insatser och lycka, vilket vidare 
leder till ett ökat välbefinnande. Enligt Dobson (2005) kan man genom nätverkande skapa nya 
vänskapsrelationer, utveckla sin yrkessituation, utforska nya karriärmöjligheter, erhålla goda 
referenser samt få möjlighet att bredda sina yrkesrelaterade vyer. Dobson förespråkar ett så 
kallat aktivt nätverkande och framhåller följande:  
 

By being actively involved and pursuing networking opportunities, you will build 

relationships that enrich your life, broaden your horizons and enhance your 

career. 

 
George, Khan och Wood (2001) delar denna åsikt och menar att mindre och medelstora 
entreprenöriella verksamheter rimligtvis bör välja en offensiv nätverksstrategi för sitt 
kontaktknytande. De anser att nätverkande handlingar kräver en viss proaktivitet för att man 
skall kunna komma i kontakt med dem som man faktiskt avser. Författarna framhäver här 
även vikten av det nyskapande värde som ett nätverk kan ge upphov till genom de 
mekanismer som genererar konkurrensfördelar utgörande av bland annat: nya källor till 
kunskap, tillgång till information och ökade möjligheter.  
 
 
2.1.2 Betydelsen av socialt kapital och social kompetens 
 
Glaeser, Laibson och Sacerdote (2002), Kristiansen (2004) samt Baron och Markman (2000) 
likställer en individs sociala kapital med dennes individuella sociala egenskaper, vilket även 
inkluderar social kompetens, karisma och status som främst tydliggörs och utvecklas vid 
interaktionen med andra. Caldeira och van der Does (2006) definierar å andra sidan det 
sociala kapitalet som ett nätverk bestående av starka personliga kontakter i ett samhälle som 
kollektivt arbetar för att förbättra sin gemensamma omgivning. Med andra ord det kollektiva 
värde vi sätter på dem vi känner samt vad vi gör för varandra. För att bibehålla god personlig 
kontakt med sin närmaste omgivning anser Caldeira och van der Does att det blivit alltmer 
viktigt för människor att faktiskt investera tid i att utveckla och vårda sitt sociala kapital.  
 
Baron och Markman (2000) påpekar att det sociala kapitalet ofta hjälper en entreprenör att 
komma i kontakt med nya potentiella kunder, finansiärer och andra aktörer. Författarna menar 
vidare att socialt kapital skapar möjligheter för entreprenörer att få goda vitsord, vilket vidare 
leder till en mer fördelaktig social identitet som kan omvandlas till mer påtagliga fördelar. 
Baron och Markman förtydligar att även om socialt kapital är viktigt bör entreprenörer ha god 
social kompetens för att kunna ta tillvara på det sociala kapitalet. De menar att även om en 
entreprenör har ett rikt socialt kapital, är det den sociala kompetensen som slutligen leder till 
att resurserna kan anskaffas. Fussel, Harrison-Rexrode, Hazleton och Kennan (2006) anser att 
tillit2 är en viktig komponent i entreprenörers skapande av relationer. Baron och Markman 
                                                 
2 Övertygelse om någons trovärdighet eller goda avsikter i förhållande till personen i fråga 
(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O361305&i_word=tillit). 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O361305&i_word=tillit
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delar denna mening i det avseende att tillit är en viktig faktor i kombination med social 
kompetens för att kunna skapa fördelaktiga positiva relationer som kan underlätta en 
entreprenörs verksamhet. Baron och Markman (2000) diskuterar fördelar med social 
kompetens mer i detalj och menar att effekten av de färdigheter som entreprenörer har i 
sociala situationer med andra innebär att de lättare kan forma långvariga relationer. 
Författarna förklarar att de viktigaste sociala färdigheterna som en entreprenör bör vara 
medveten om utgörs av: social perception, intrycksmanagement, övertygelseförmåga och 
inflytande, samt social anpassningsförmåga.  
 

• Social perception utgörs av entreprenörers exakthet i att förstå och läsa andras motiv, 
karaktärsdrag, intentioner, humör och känslor. Har man god social perception innebär 
det att man lättare kan avgöra om någon är ärlig eller om denne försöker skaffa sig 
fördelar genom att tänja på sanningen. Social perception är alltså viktigt när man skall 
skaffa sig gynnsamma relationer.  

 
• Intrycksmanagement handlar om att skapa goda intryck av sig själv inför andra. Detta 

kan vara användbart exempelvis om man skall införskaffa kapital till sin verksamhet.  
Förutom de medvetna försök som entreprenörer gör för att skapa goda intryck spelar 
även de relationer de har en viktig roll. Har dessa däremot ett dåligt rykte kan det 
komma att smitta av sig på entreprenören.  

 
• Övertygelseförmåga och inflytande är en färdighet som innebär att entreprenörer kan 

påverka attityder och beteenden hos andra i riktning för egna intressen.  
 
• Social anpassningsförmåga innebär att entreprenörer har en förmåga att anpassa sig till 

olika sociala situationer. Därmed kan de känna sig mer bekväma kring personer med 
olika bakgrund. Har man god social anpassningsförmåga innebär det att man kan föra 
en konversation med stort sett vem som helst. Man har dessutom förmågan att anpassa 
sitt beteende efter situationen och kan därmed smälta in i nästan vilken social situation 
som helst.  

 
 
2.1.3 Nätverkens ekonomiska betydelse lokalt och globalt  
 
Kristiansen (2004) konstaterar att man inom socioekonomisk forskning kommit fram till att 
sociala nätverk skapar grundläggande socialt kapital som är av stor betydelse för en 
entreprenörs affärsutveckling. Ett socialt nätverk består enligt författaren av en mängd 
formella och informella kontaktband mellan en central aktör och andra aktörer i dennes 
umgängeskrets. Sociala nätverk kan ses som kanaler vilka entreprenörer använder för att få 
tillgång till resurser nödvändiga för att starta företaget samt därefter uppnå tillväxt och 
framgång (ibid). Kristiansen menar vidare att en entreprenör som vill starta och bedriva 
verksamhet inom en speciell bransch ofta drabbas av både transaktionskostnader3 och 
utvecklingskostnader i utgångsläget. Dessa är enligt författaren delvis beroende på 
omfattningen av den rådande tekniska utvecklingen samt delvis beroende på den grad av 
konkurrens som utgörs av andra aktörer i det aktuella området. Nätverket utgör här enligt 
Kristiansen ett verktyg för en entreprenör att reducera sina transaktionskostnader och risker 

                                                 
3 Sökkostnader för att köpare och säljare ska finna varandra och komma överens på en marknad 
(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=330453&i_word=transaktionskostnad). 
 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=330453&i_word=transaktionskostnad
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samt förstärka tillgången av affärsidéer, kunskap och kapital. Nätverket förbättrar därmed 
möjligheterna till ökat utbyte av information (ibid). Kristiansen betonar dessutom vikten av 
tillit i ett socialt nätverk och menar att tillit främjar samarbetet mellan entreprenörer på 
samma sätt som konkurrens skapar effektivitet. Kristiansen menar fortsättningsvis att det 
blivit allt viktigare för nätverken att bli globala då konkurrensen i världen ökar allt mer. 
Globala kontakter blir därför enligt Kristiansen samt Kraimer, Liden och Seibert (2001) 
otroligt viktiga, speciellt vad gäller informations och idéutbyten samt tillgången av erfarenhet 
genom lärandet av andra. Kristiansen menar vidare att lokala nätverk mer reducerar osäkerhet 
på entreprenörers hemmamarknad medan de globala nätverken mer föredelaktigt framhålls i 
fråga om tillgång av information och kunskap på okända territorier.  
 
 
2.2 Entreprenörers utvecklande av personliga nätverk 
 
 
2.2.1 Avgörande faktorer för utveckling av ett personligt nätverk 
 
Johannisson (2005, s 61) förklarar att entreprenörer ofta söker sig till de närmaste personliga 
kontakterna vid bildandet av en ny verksamhet. Författaren menar att denna inre krets av 
kontakter hjälper entreprenörer att utforma den idé som senare utvecklas till att bli den 
slutliga verksamheten. Drummond, Hill och McGowan (1999) samt Baines och Chell (2000) 
anser att personliga relationer, bestående av framförallt familj, vänner och bekanta är det mest 
väsentliga innan dess att en entreprenör startar sin verksamhet samt under den första tiden 
efter starten. Baines och Chell förklarar vidare att endast en viss begränsad del av nätverket 
vid denna tidpunkt består av affärsmässiga kontakter. 
 
Att samarbeta med vänner och bekanta inger enligt Batjargal och Liu (2004) en trygghet som 
eliminerar faktorer som stress och oro då man har god vetskap om den andres verksamhet 
samt att man inte behöver känna något hot från andra aktörer. Den viktigaste funktionen som 
denna del av det personliga nätverket har, är enligt Drummond, Hill och McGowan (1999) 
samt Baines och Chell (2000), att stödja entreprenörer och minimera risktagandet i starten av 
den entreprenöriella verksamheten. Däremot anser George, Khan och Wood (2001) att man 
måste vara försiktig vid inblandning av personliga kontakter i sitt affärsmässiga nätverk, då 
risken för att vänskapen sätts på spel blir överhängande stor. 
 
Erixon och Uddhammar (2002, s 97) skriver att ett grundläggande villkor för samarbete med 
andra människor är att man har en viss grad av förtroende för varandra.  Författarna anser att 
denna grad av förtroende beror på följande fyra betydande huvudfaktorer:  
 

• Hur lång tid man känt en person. 
 

• Om släktskap finns. 
 

• Om personen genomgått en prövning där förtroendet prövas.  
 

• Om en person är vänlig och hjälpsam. 
 
Erixon och Uddhammar menar vidare att även ömsesidighet krävs för att förtroende skall 
kunna utvecklas. Författarna menar sammanfattningsvis att skapandet av förtroende kräver 
både tid och personhistorisk kunskap. Baines och Chell (2000) förklarar att det existerar 
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starka förbindelser och en hög grad av förtroende inom nätverket av de närmaste sociala 
kontakterna, men Drummond, Hill och McGowan (1999) påpekar dock att en entreprenör 
även måste söka sig utanför dessa exklusiva sociala kontakter för att utvecklas vidare och 
därmed få tillgång till ytterligare information. Johannisson (2005, s 60-63) skriver att 
nätverkande är som intensivast och nätverket som bredast när verksamheten skall etableras på 
marknaden. Författaren förklarar att det är då behovet av resurser är som störst, samtidigt som 
man saknar legitimitet på resursmarknaden. Drummond, Hill och McGowan skriver att 
professionella kontakter får en mer betydande roll i entreprenörers personliga nätverk 
allteftersom verksamheten börjar etableras. Enligt Johannisson bör en entreprenör umgås med 
andra företagare då de ofta har en liknande syn på tillvaron och kan därmed ge råd och 
förmedla affärskontakter. Johannisson samt Greve och Jensen (2002) menar vidare att man 
genom utveckling av affärsmässiga kontakter kan stärka sin identitet som entreprenör och 
därmed förstärka sina chanser till att få tillgång till information om nya potentiella 
möjligheter.  
 
Baines och Chell (2000) förklarar dock att dessa mer affärsmässiga relationer däremot innebär 
svaga förbindelser mellan aktörerna och att relationerna oftast blir kortvariga, men att det 
oftast är dessa relationer som skapar möjligheten till utökade resurser för verksamheten och 
som därmed hjälper verksamheten att utvecklas. Johannisson (2005, s 63) menar att när 
verksamheten har etablerats kan nätverkandet inriktas mot att stärka de viktiga affärsmässiga 
relationerna. Johannisson påpekar dock att entreprenörer bör vara medvetna om att skapandet 
av nya relationer även kan komma att bli nödvändiga. Greve och Salaff (2003) förklarar att 
utvecklingen av det personliga nätverket kan delas in i tre sammanhängande faser. Författarna 
utgår i sitt resonemang från Wilkens tre- fas modell (refererad i Greve och Salaff, 2003) 
vilken karaktäriseras av de tre nätverksaktiviteterna: motivation, planering och etablering.  
 

• Motivationsfasen 

Greve och Salaff hävdar med stöd från samhällsvetenskaplig teori att människor 
generellt försöker undvika att ta förhastade beslut i samband med starten av en 
entreprenöriell verksamhet. I den första fasen, motivationsfasen, skriver författarna att 
entreprenörer först vill ha respons på sina idéer om att starta en egen verksamhet från 
ett fåtal av sina närmaste kontakter. Då entreprenörer enligt författarna i denna fas 
oftast inte vill avslöja något officiellt, är det därför enligt Greve och Salaff vanligt att 
de främst anförtror sig till sin familj och till sina närmaste vänner. Under 
motivationsfasen menar författarna vidare att entreprenörer inte lägger ner någon 
ansenlig mängd tid på att skapa nya kontakter eller på att utveckla nya relationer.  

 
• Planeringsfasen 

I den andra fasen, planeringsfasen, förklarar Greve och Salaff att entreprenörer 
förbereder sig för att starta sin verksamhet genom att samla in information, kunskap 
och resurser nödvändiga för en etablering. Med detta menar författarna att 
entreprenörer aktivt måste försöka knyta nya kontakter och utveckla nya 
affärsrelationer. Då man inte på förhand kan veta vilka kontakter som senare visar sig 
vara användbara innebär det enligt Greve och Salaff att entreprenörer därmed måste 
bygga ut sitt personliga nätverk i så stor utsträckning som möjligt. Under denna fas 
lägger alltså entreprenörer enligt författarna ner mest tid på att knyta nya kontakter till 
sitt nätverk samt att vårda och upprätthålla tidigare relationer inom nätverket. 
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• Etableringsfasen 
När entreprenörer har nått fram till denna fas är verksamheten enligt författarna 
vanligtvis igång. Entreprenörer har här enligt Greve och Salaff en tendens till att 
koncentrera sitt nätverk kring de personer som kan bidra till flest resurser och som 
tydligt visar engagemang och hängivenhet till verksamheten. Författarna menar att 
entreprenörer här kan koncentrera sig bättre på det dagliga arbetet då de mer effektivt 
kan få tillgång till information genom sina värdefulla kontakter. Under denna fas 
lägger entreprenörer enligt författarna ner lika mycket tid på att bevara sina befintliga 
kontakter som på att utveckla dessa relationer ytterligare.  

 
Drummond, Hill och McGowan (1999) förtydligar med en modell (se figur 2) hur olika 
aktörer har olika betydelse i utvecklingen av entreprenörers personliga nätverk. Den inre 
cirkeln utgörs till stor del av vänner och bekanta medan den yttre cirkeln mer består av 
affärsmässiga kontakter. Författarna menar att entreprenörer utgår från den inre cirkeln för att 
senare söka sig ut mot den yttre cirkeln med ambition om att knyta värdefulla affärsmässiga 
kontakter. 
 

 
 

Figur 2. A model of entrepreneurial marketing network evolution. Efter “The development 
and application of a qualitative approach to researching the marketing networks of small firm 
entrepreneurs” of Drummond, Hill & McGowan, 1999, Quality Market Research: An 

International Journal 2(2), 77. 
 
 
2.2.2 Utveckling av personliga nätverk genom samspel  
 
Personliga sociala nätverk existerar och förekommer överallt, ändå är de till största del 
osynliga (DeSantis, 2006). Detta resulterar enligt DeSantis i att man ofta tar en 
nätverkstillhörighet för given utan att vara fullt medveten om vilken latent styrka som 
nätverket har. För att kunna tillämpa nätverkets styrka i ekonomiska sammanhang måste man 
enligt författaren först ha god förståelse för hur sociala nätverk ser ut och fungerar samt veta 
vilka verktyg som kan användas i informationssökandet. DeSantis menar vidare att skapandet, 
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hanterandet och användandet av nätverk grundar sig i medlemmarnas egenintresse av att 
skapa fördelaktiga relationer samt att man därigenom förmedlar idén om att detta är något 
frivilligt som skall motivera, engagera och tillföra positiva synergier. Jackson och Watts 
(2002) samt Johannisson (2005) förklarar att en relation mellan två personer endast kan 
utvecklas om individerna tillsammans bestämmer att det skall finnas en förbindelse mellan 
parterna. Hite (2005) förklarar med en figur (se figur 3) att en personlig relation (personal 
relationship) kan utvecklas under tid till att även bli en affärsmässig relation (dyadic 
interaction). Författaren menar vidare att denna utveckling med stor sannolikhet innebär att 
parterna även kan bli förespråkare för varandra (social capital) och därmed introducera 
varandra för nya potentiella samarbetsmöjligheter. En ytterligare utvecklingsmöjlighet är att 
en tredje part introducerar en entreprenör för en ny potentiell samarbetspartner och att denna 
relation kan utvecklas till att bli både en affärsmässig och personlig relation (ibid). Hite 
förtydligar sammanfattningsvis att utvecklingen kan ske i båda riktningar beroende på vilken 
typ av relation som eftersträvas.   
 
Hite förklarar vidare att det dessutom krävs olika former av förtroende för att dessa relationer 
skall kunna utvecklas.  För att en relation som inkluderar en tredje part skall kunna överleva, 
krävs det enligt Hite att den tredje parten via kunskap och information kan stärka sitt 
förtroende hos de berörda entreprenörerna (social trust). Vid en nära personlig relation krävs 
det enligt författaren att båda parter har förtroende för varandra och därmed kan känna tillit 
för varandras förmåga att agera i olika situationer (personal goodwill trust). Handlar det 
däremot om en strikt affärsmässig relation utgörs förtroendet enligt Hite snarare av tillit till 
motpartens kompetens att hantera olika affärsmässiga processer och rutiner (personal 
economic trust).     
 

 
 

Figur 3. Evolutionary Processes of Embedded Network Ties. Efter ”Evolutionary processes and    
paths of relationally embedded network ties in emerging entrepreneurial firms” of M. Hite, 2005, 
Entrepreneurship: theory & Practice, 29(1), 124. 
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3 METOD 
 

i kommer i detta kapitel att redogöra för hur vi gått tillväga i genomförandet av vår 

fallstudie. Här presenterar vi vårt val och tillvägagångssätt av forskningsstrategi, 

fallstudieobjekt, datainsamlingsmetod, litteraturstudie, samt analysmetod för att slutligen 

diskutera de metodproblem som uppstått. 

 
 
3.1 Litteraturstudie 
 
I vårt sökande efter relevant och vetenskaplig litteratur kopplat till vårt ämnesområde 
genomförde vi en grundläggande litteraturstudie. Vi fick via Luleå universitetsbiblioteks 
hemsida tillgång till artikeldatabaserna Emerald och Ebsco där vi sökte efter vetenskapliga 
artiklar. Vår sökning av böcker genomfördes med användning av Lucia, den lokala katalogen 
för Luleå tekniska universitet samt av Libris, katalogen för samtliga universitetsbibliotek i 
Sverige. För att täcka in ett större område använde vi oss av följande engelska och svenska 
sökord: Personal networks (Personliga nätverk), Entrepreneurial networking (Entreprenöriellt 
nätverkande), Social networks (Sociala nätverk), Social capital (Socialt kapital), Entrepreneur 
(Entreprenör). För att öka antalet träffar använde vi oss av trunkering av vissa ord som till 
exempel networking (network*) samt att vi genom användning av den logiska operatorn AND 
kunde kombinera vissa av sökorden. Slutligen kunde referenslistorna från relevanta artiklar ge 
ytterligare uppslag till andra intressanta källor.  
 
 

3.2 Forskningsstrategi 
 
Att utföra en fallstudie är enligt Denscombe (2000, s 43) den strategi där man inriktar sig på 
en eller ett fåtal undersökningsenheter, i syfte att erhålla en djupgående redogörelse för 
händelser, relationer, erfarenheter eller processer som uppträder i denna speciella 
undersökningsenhet. Detta överensstämmer med vår ambition om att undersöka ett fåtal 
entreprenörer inom musikindustrin, för att utifrån dessa erhålla en mer övergripande och 
generell bild av hur entreprenörer inom musikindustrin ser på vårt problemområde. 
Denscombe förklarar vidare att det är vanligt att använda fallstudier vid småskaliga 
undersökningar samt att målsättningen med en fallstudie är att belysa det generella genom att 
titta på det enskilda (op cit, s 41). Då vi ville undersöka varför entreprenörer inom 
musikindustrin ser personliga nätverk som fördelaktiga samt hur dessa entreprenörer 
utvecklar personliga nätverk, ansåg vi det vara lämpligt att studera våra undersökningsobjekt 
på djupet, för att sedan få möjligheten till en försiktig generalisering. Vi drog därav slutsatsen 
att fallstudie var en lämplig forskningsstrategi för vår studie.  
 
 
3.3 Val av fallstudieobjekt 
 
Vi ville välja specifika fall där resultatet från de typiska undersökningsenheterna kunde 
generaliseras till hela gruppen. Avgränsning gjordes därmed mot fyra verksamma 
entreprenörer inom musikindustrin, detta för att särskilt belysa betydelsen av personliga 
nätverk för entreprenörer inom musikindustrin. Vi ansåg att det för forskningssyftet var 
ändamålsenligt att undersöka entreprenöriella verksamheter från olika delar av 
musikindustrin, för att därmed förhoppningsvis erhålla mer representativa svar. Vi ansåg det 

V 



Metod 

 
 

14 

även vara lämpligt att ta kontakt med entreprenörer vilka arbetat i musikindustrin under en 
längre period och som därmed troligtvis haft möjligheten till att utveckla mer omfattande 
personliga nätverk. Under vår studietid har vi genom föreläsningar och seminarier kommit i 
kontakt med ett antal verksamma entreprenörer inom musikindustrin. Vi konstaterade tidigt 
att några av dessa utgjorde ett godtyckligt urval för vår studie, dessutom skulle de befintliga 
kontaktbanden troligtvis gynna oss i fråga om access. Sannolikheten för att få dessa 
potentiella respondenter intresserade till att deltaga i vår studie ansåg vi sammanfattningsvis 
vara hög. Våra val av fallstudieobjekt föll slutligen på: Kunskapsföretaget, Lunkan Music & 
Media; Bokningsbolaget, Beat Agency; Skivbolaget, Morphine Lane Records; samt på 
Skivförlaget, Misty Music.  
 
 
3.4 Datainsamlingsmetod 
 
Vi var medvetna om behovet av att samla detaljerad information från ett mindre antal 
respondenter, vilka dessutom skulle ha möjligheten till att ge oss djupgående insikter i vårt 
problemområde. Därmed drog vi slutsatsen att personliga semistrukturerade intervjuer vore en 
lämplig datainsamlingsmetod för vår studie. Detta för att få en flexibel intervju med öppna 
svar, vilka därmed främst baseras på respondenternas åsikter, tankar och erfarenheter. Då 
Morphine Lane Records är beläget i Skellefteå, hade vi i detta fall möjligheten att genomföra 
en personlig intervju. I de övriga fallen blev vi begränsade till att istället genomföra 
telefonintervjuer med våra respondenter.  Innan vi tog kontakt med respondenterna uppsökte 
vi deras respektive hemsidor på Internet i syfte att få en mer övergripande bild av deras 
verksamheter, samt för att ta reda på deras aktuella kontaktuppgifter. Vårt nästa steg bestod i 
att ta kontakt via telefon för att i stora drag förklara vårt problemområde samt för att tillfråga 
respondenterna om deras intresse till att medverka i studien. Samtliga respondenter var 
positivt inställda till att delta och tog själva initiativet till att bestämma tid och datum för 
utförandet av intervjuerna.  
 
För att ge respondenterna en mer ingående inblick i vårt problemområde, samt för att ge dem 
en möjlighet till att bättre förbereda sig inför intervjuerna, utformades en intervjuguide (se 
bilaga 1).  Denna strukturerades efter vårt teorikapitel samt efter våra forskningsfrågor, främst 
med anledning av att förhoppningsvis uppnå en hög grad av stringens i vårt empirikapitel. 
Ambitionen var här även att underlätta utförandet av intervjuerna i den mån då frågornas 
innehåll blev överlappande. Efter granskning på ett förberedande seminarium skickades 
intervjuguiden ut till våra respondenter via e-post, cirka en vecka före respektive 
intervjutillfälle. Vår personliga intervju med skivbolagsdirektören och musikproducenten 
Johan Nilsson (Morphine Lane Records) utfördes den 12 Maj 2006 i dennes bostad tillika 
lokal för verksamheten. Samma dag genomfördes dessutom vår telefonintervju med 
entreprenören Janne ”Lunkan” Lundqvist (Lunkan Music & Media).  Våra två återstående 
telefonintervjuer med artistbokaren Emil Larsson (Beat Agency) samt med musikförläggaren 
Anders Mörén (Misty Music) genomfördes den 15 Maj 2006.  
 
Telefonintervjuerna genomfördes med hjälp av en högtalartelefon för att en av oss då bättre 
kunde fokusera på utförandet av intervjun, medan den andra obehindrat kunde föra löpande 
anteckningar. Dessutom spelades intervjuerna in digitalt efter samtycke från respondenterna, 
för att bättre kunna återge våra erhållna svar. Detta genomfördes med hjälp av en mikrofon 
och en dator. Vi försäkrade oss även om möjligheten till att ställa kompletterande frågor om 
några eventuella tveksamheter skulle uppstå efter intervjuernas genomförande. Efter att vi 
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utfört och sammanställt intervjuerna fick våra respondenter ta del av materialet för 
godkännande samt för kontroll av dess riktighet.  
 
 

3.5 Analysmetod 
 
Vid insamlandet av det empiriska materialet utgick vi ifrån den struktur som ligger till grund 
för tidigare behandlat teorikapitel. Intervjufrågornas ordningsföljd strukturerades därmed 
kronologiskt efter det teoretiska innehållet. Därav blev resultaten från våra intervjuer mer 
överskådliga och därmed även mer relativt jämförbara med vårt kunskapsteoretiska 
resonemang. Utifrån detta kunde vi sedan identifiera likheter och skillnader mellan vårt 
teoretiska och empiriska material. 
 
 
3.6 Metodproblem 
 
 
3.6.1 Validitet 
 
För att öka studiens validitet utgick vi ifrån tidigare behandlad teori vid formulerandet av våra 
intervjufrågor. Dessutom hade vi för avsikt att ställa enkla och informella frågor för att 
undvika missförstånd eller andra missgynnsamma konsekvenser. Validiteten i 
frågeställningarna stärktes dessutom genom diskussion vid förberedande seminarier. Vårt val 
av respondenter utgjordes av entreprenörer som vi tidigare varit i kontakt med och som under 
längre tid arbetat inom olika delar av musikindustrin. Vi ansåg därmed att de rimligtvis borde 
ha en mycket god förståelse för det aktuella problemområdet samt för våra frågeställningar. 
Detta ansåg vi dessutom utgöra en grund för generalisering till likartade fall samt för att 
kunna dra trovärdiga och tillförlitliga slutsatser. Däremot kan fallens representativitet 
möjligen ifrågasättas, då inte samtliga delar av musikindustrin finns representerade. För att 
stärka validiteten ytterligare försäkrade vi oss även om att få återkomma med kompletterande 
frågor om detta skulle bli aktuellt. Dock kan graden av validitet ha påverkats negativt i och 
med att vi till största del använde oss av telefonintervjuer för insamlandet av vårt empiriska 
material.   
 
   
3.6.2 Reliabilitet 
 
För att positivt påverka reliabiliteten utformade vi en intervjuguide innehållande våra 
intervjufrågor. Denna skickades via e-post ut till våra respondenter i god tid före utsatt tid för 
genomförandet av respektive intervju. För att försäkra oss om att i ett senare skede inte 
förvränga våra respondenters avlagda svar, spelades därför samtliga intervjuer in digitalt efter 
samtycke från våra respondenter. Detta genomfördes med hjälp av en högtalartelefon, en 
mikrofon samt en dator. Dessutom förde den ena av oss löpande anteckningar under 
respektive intervju medan den andre då bättre kunde koncentrera sig på själva utförandet av 
intervjun. Efter respektive intervjutillfälle sammanställdes respondenternas svar med hjälp 
från anteckningarna samt från det inspelade materialet. För att stärka reliabiliteten ytterligare 
fick våra respondenter senare ta del av det sammanställda empiriska materialet för att 
kontrollera dess riktighet.   
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4 EMPIRI 
 

detta kapitel kommer vi att presentera resultaten från våra intervjuer. Vi har gjort tre 

telefonintervjuer och en personlig intervju med entreprenörer inom skilda delar av 

musikindustrin. Vi kommer först att kortfattat presentera de fyra entreprenörerna och deras 

verksamheter samt därefter redovisa resultaten av de utförda intervjuerna. Likt vårt 

teorikapitel har vi valt att dela upp detta kapitel efter forskningsfrågorna. 

 
 
4.1 Företagspresentation 
 
 
4.1.1 Lunkan Music & Media 

 
Lunkan Music & Media grundades av Jan ”Lunkan” Lundqvist oktober 2002 och har sitt säte 
i Stockholm. Bolaget arbetar främst mot skivbolag, teleoperatörer, branschorganisationer 
inom musikindustrin samt i stort sett alla som har någon form av behov av att få hjälp med 
något kopplat till musikindustrin. Bolaget kan erbjuda projektledning och rådgivning inom 
områdena musik, mobilt och Internet. Företaget har som mål att bli ett av de ledande 
företagen i Sverige vad beträffar kunskap om den framtida musikindustrin, genom att samla 
unik spetskompetens under ett och samma tak. Jan Lundqvist startade sin karriär inom denna 
bransch redan 1975. Sedan dess har han hunnit med att bland annat vara inköpschef på CBS 
Records, varit med som försäljnings och marknadschef och grundat det svenska kontoret för 
Virgin Records, varit VD på Greatest Hits Entertainment samt Vitaminic Sverige. 
 
 
 4.1.2 Morphine Lane HB 
 
Morphine Lane Records startades i juli 2001 av musikern och producenten Johan Nilsson. 
Bolaget har sitt säte i Ursviken utanför Skellefteå och bedriver verksamhet i form av 
musikförlaget, Salvation Songs; skivbolaget, Morphine Lane Records samt musik-
produktionsbolaget, Room 5. Skivbolaget beskrivs som ett oberoende bolag byggt av artister 
för artister. Verksamheten startades först med anledning av att Nilsson fick ett anbud om att 
producera inspelningen av ett album. Bolaget har därefter successivt utvecklats till att utgöras 
av flera verksamhetsområden vilka Nilsson bedriver på egen hand. Artister kontrakterade till 
Morphine Lane Records distribueras vidare utomlands via ett samarbete via musikförlaget 
Misty Music AB. Morphine Lane Records representerar främst artister från Sverige vilka 
bland annat utgörs av: The Kooks, Skumdum, Soak The Sin, The Drowners samt The Wilson 
Hospital. 
 

 

4.1.3 Beat Agency HB 
 
Beat Agency är ett bokningsbolag baserat i Göteborg. Företaget bildades september 2003 av 
Emil Larsson. Med sin breda erfarenhet som både arrangör och agent på EMA Telstar och 
Monstera hade Larsson mycket att bygga sitt nya företag på.  Beat Agency har fyra anställda 
och är ett snabbt växande bolag i branschen. Företaget gör framförallt olika klubbturnéer och 
sommarfestivaler i Sverige tillsammans med diverse arrangörer, men även turnéer runt om i 
Europa. Förutom detta huvudområde arrangerar Beat Agency även egna klubbar och 
arrangemang. 

I 
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4.1.4 Misty Music AB 
 
År 1987 startades musikförlaget Misty Music AB av Anders Mörén, Peter Yngen och Stefan 
Glaubman. Sedan tidigt 1990-tal är Anders Mörén ensam ägare. Förlaget är beläget i centrala 
Stockholm och representerar de flesta kategorier av populärmusik i form av originalförlag, 
administratör och subförlag. Sedan år 2000 har Misty Music haft en anställd på förlaget. 1973 
började Anders Mörén arbeta på Sweden Music. Han hade tidigare drivit Rockklubb i 
Sundsvall och varit bandbokare på Studenthemmets klubbkvällar. Misty Music arbetar bland 
annat med Andreas Tilliander och José González samt representerar som subförlag många 
andra förlag från hela världen med tonvikt på USA, England och Tyskland. Bland de största 
namnen kan nämnas: George Harrison, Neil Young och The Doors.   
 
 
4.2 Fördelar med personliga nätverk inom musikindustrin 
 
 
4.2.1 Möjlighet till utveckling i musikindustrin genom personliga nätverk 
 
Jan Lundqvist på Lunkan Music & Media anser att de viktigaste kontakterna i ett personligt 
nätverk är de kontakter som är mest relevanta för varje enskilt projekt. Emil Larsson på Beat 
Agency framhåller dock att det är svårt att säga vilka inom det personliga nätverket som är 
mest betydelsefulla. Likt Larsson säger Johan Nilsson på Morphine Lane Records att det är 
svårt att definiera vilka kontakter som är viktigast, men påpekar att de naturliga kontakterna är 
viktiga. Lundqvist menar att han via det personliga nätverket enklare kan få tillgång till 
information när behovet av detta uppstår. Nilsson delar denna mening och förklarar att han 
genom det personliga nätverket och även genom ”nätverk i nätverket” kan erhålla både 
kunskap och information.  
 
Larsson poängterar att det personliga nätverket är viktigt för att få information om vad som 
händer i musikindustrin. Han förklarar dessutom vikten av att känna många inflytelserika 
personer då dessa kan bidra med information som är nödvändig för att hålla sig ajour. Anders 
Mörén på Misty Music har den uppfattningen att kontakter i det personliga nätverket är olika 
betydelsefulla i olika situationer. Mörén förklarar vidare att han ibland inte träffar vissa 
personer på flera år men att de är lika betydelsefulla när han väl träffar dem igen. Dessa 
relationer påverkas inte enligt Mörén av ålder eller av yttre omständigheter. Fortsättningsvis 
förklarar Mörén att det lättare går att hålla en kontinuerlig kontakt med de personer som 
befinner sig i närheten av verksamheten än med de personer som befinner sig längre bort 
geografiskt. Lundqvist beskriver att det personliga nätverket fungerar likt en tipsfunktion eller 
dörröppnare som effektivt förmedlar önskad information. På liknande sätt förklarar Larsson 
att han genom tips från andra kan få saker och ting gjorda. Larsson anser dessutom att han 
tack vare bra relationer kan lösa de flesta problem som uppstår samt att han ofta får den hjälp 
han behöver. Lundqvist understryker att:  
 

Det är inte så noga med vad man vet, men viktigt att känna personer som vet.  

 
Nilsson anser att värdet av starka relationer beror på dess öppenhet. Han menar vidare att 
förtroendet i en stark relation inte nödvändigtvis behöver förstöras av en missgynnsam affär 
men att förtroendet mycket väl kan ifrågasättas om de ogynnsamma affärerna upprepas. 
Lundqvist anser att starka relationer bidrar till att han blir mer säker på sin sak samt att han 
därmed i stort sett kan bli inkastad i vilket sammanhang som helst utan vidare förberedelser. 
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Detta beror enligt Lundqvist mycket på att de starka relationerna i nätverket fungerar likt ett 
skyddsnät som vid behov kan bidra till en ökad trygghetskänsla.   
 
Mörén har en något annorlunda uppfattning och förklarar att starka relationer från det 
personliga nätverket knappt har någonting att göra med den affärsmässiga verksamheten. Han 
förklarar vidare att gränsen mellan det personliga och det affärsmässiga nätverket tydliggörs 
av vilka personer man har starkast relation till. Han nämner exempelvis att många av de 
personer som tidigare varit involverade i olika arbetssituationer inte längre fyller någon 
funktion i den nuvarande verksamheten. Mörén anser dock att detta överensstämmer mindre 
med hans internationella kontakter vilka han både kan umgås med privat samt dessutom även 
träffa i affärsmässiga sammanhang. Mörén anser att gränsen mellan det affärsmässiga och 
privata nätverket där blir mer diffus och otydlig.  
 
Lundqvist menar att det både är viktigt och roligt att träffa nya kontakter genom aktivt 
nätverkande. Han förklarar vidare att man genom aktivt nätverkande ökar sannolikheten att få 
sitt namn nämnt i flera olika sammanhang. Genom att på detta sätt marknadsföra sig själv, 
förenar man enligt Lundqvist nytta med nöje samtidigt som man ökar sitt marknadsvärde. 
Larsson anser att saker och ting hela tiden förändras samt att nya aktörer ständig kommer in i 
branschen. Genom att vara aktiv i sitt nätverkande får man enligt Larsson förhoppningsvis 
information om det mesta som händer. Orsaken till att Larsson bland annat besöker mässor 
och festivaler är för att han där redan känner många personer alternativt vill se sina band 
uppträda. Dessutom får han tillfälle att träffa nya kontakter genom att ”känna någon som 
känner någon”. Larsson menar även att man ägnar sig åt aktiva nätverksaktiviteter med 
anledningen av att det är roligt att träffa folk. Detta bidrar enligt Larsson även till att resandet 
inte blir till någon belastning.  
 
Nilsson anser att det är viktigt att vara närvarande vid exempelvis mässor och festivaler då det 
möjliggör spontana möten, ”man träffar folk i förbifarten”. Han förklarar vidare fördelen med 
detta genom att dessa spontana möten i vissa fall ger upphov till nya affärs- och 
arbetstillfällen. Mörén förklarar att han ser aktiva nätverksaktiviteter som en möjlighet till att 
umgås med internationella kontakter. Han tillägger även att han vid samma tillfälle kan 
komma i kontakt med många svenska aktörer som han annars träffar vid allt färre tillfällen. 
Mässor, festivaler och andra sammankomster blir därmed enligt Mörén en plattform för att 
träffa befintliga kontakter samt att få möjligheten att träffa nya kontakter. Han tydliggör dock 
att endast vissa av dessa nya kontakter kan få en roll i den fortsatta verksamheten. 
 
Emil Larsson på Beat Agency menar att den viktigaste fördelen som det personliga nätverket 
medför, är att han kan få tillgång till viss information före någon annan. I och med att 
personer inom Larssons personliga nätverk arbetar inom andra områden inom musikindustrin 
samt dessutom känner till att Larsson är nyfiken på nya band, kan han därmed få tips och 
demos från exempelvis ett skivbolag före många andra.  Lundqvist menar att ett personligt 
nätverk innehållande många kontakter utgör en konkurrensfördel. Han menar vidare att 
kunder oftast väljer att arbeta med dem som ger intrycket av att ha många kontakter i sitt 
nätverk. Att på detta sätt bli mer attraktiv som konsult innebär enligt Lundqvist en möjlighet 
att kunna fakturera mer. Mörén anser att den främsta fördelen med nätverkande utgörs av den 
styrka som nätverket för med sig. Han förklarar detta med att alla aktörer i musikindustrin har 
intressen som någon gång sammanfaller.  
 
Mörén upplever att man inom nätverket kontaktar varandra om något ”dyker upp” samt att 
man enkelt kan hjälpas åt om någon exempelvis söker ett avtal eller liknande. Nilsson påpekar 
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att han inte i någon större utsträckning ser vilka fördelar hans personliga nätverk bidrar till. 
Han menar dock att han via sitt personliga nätverk kan bli påverkad av andras åsikter men att 
han även på samma sätt mycket väl kan påverka andra. Vidare förklarar Nilsson att han via 
sina kontakter får in arbetstillfällen, trots att han är bosatt och är verksam i norrland. Nilsson 
nämner vidare att han känner avsaknad av den tillgänglighet som finns i Stockholm och 
tillägger att de spontana snabba arbetstillfällena därmed uteblir. Lundqvist upplever att han 
genom sitt personliga nätverk kan bli introducerad för nya kontakter. Han anser även att 
nätverket utgör en del av hans marknads- och pr-plan samt att mindre vikt läggs på vad en ny 
kontakt kan tillföra. Istället fokuserar Lundqvist på ständig utökning av nätverket med 
inställningen att vem som helst kan vara till nytta i något framtida sammanhang. Mörén anser 
att en viktig nätverksresurs är att man genom nätverket rekommenderar varandra. Med detta 
menar han att utländska kontakter kan bli introducerade till verksamheten tack vare nätverket. 
Sammanfattningsvis poängterar Mörén att ”kontakter leder till kontakter”.     
 
 
4.2.2 Betydelsen av socialt kapital och social kompetens inom musikindustrin 
 
Lundqvist anser att det krävs övning för att utveckla sin sociala kompetens. Han poängterar 
att när man träffar folk, måste man tänka på att man gör det på rätt sätt. I vissa situationer bör 
man använda sig mer av facktermer medan andra situationer kräver en mer ”vanlig svenska”. 
Emil Larsson på Beat Agency anser att han alltid har varit social men att han genom sin 
erfarenhet utvecklat sin sociala kompetens. Larsson talar framförallt om sin förbättrade 
förmåga att kommunicera via exempelvis e-post och telefon samt att han utvecklat sin sociala 
kompetens för att exempelvis bli bättre på ett affärsmässigt plan. Nilsson tycker att den 
sociala kompetensen utvecklas beroende på hur många nya kontakter han träffar. Nilsson 
framhåller dock att utvecklingen kan begränsas i vissa situationer, då det är lätt att gå in i 
gamla roller vid möten med gamla kontakter. Han exemplifierar detta likt en klassåterträff där 
klassens pajas vid klassträffen oftast återtar rollen som klassens pajas.   
 
Nilsson tycker att det är viktigt att ha social kompetens eftersom det är en viktig egenskap vid 
exempelvis försäljning eller vid presentation av sig själv. Enligt Larsson är det mycket viktigt 
och betydelsefullt att ha goda sociala egenskaper för att kunna knyta nya kontakter. Larsson 
har fått uppfattningen av att alla känner alla i branschen och att man därför alltid kan träffa 
någon som i sin tur känner någon. Larsson anser därför att den sociala kompetensen blir 
extremt tydlig i musikindustrin samt att det lätt lyser igenom om den sociala biten är 
bristfällig. Lundqvist påtalar även vikten av att ha social kompetens för att kunna knyta nya 
kontakter. Han anser dessutom att man måste lyssna på vad andra har att säga och inte bara 
framhäva sin egen verksamhet. Lundqvist menar alltså att man inte skall vara för naiv eller 
helt ta över en diskussion, utan att man även bör lyssna in situationen samt visa interesse för 
den andres verksamhet. Det ligger enligt Lundqvist mycket i att:  
 

Man skall lära sig att mingla, inte att mangla. 

 

Anders Mörén på Misty Music anser förvisso att det är viktigt att kunna ta tillvara på 
kontakter med hjälp av sin sociala kompetens, men att detta kan ta sig i uttryck på olika sätt 
och nivåer. Mörén menar vidare att han ibland kanske talar mer med de personer som han 
känner sedan tidigare och att han inte gärna vill samtala med vem som helst utan någon 
närmare introduktion, alternativt att de haft någon form av kontakt tidigare. Mörén anser 
slutligen att han genom åren faktiskt har utvecklat sin sociala kompetens samt sin förmåga till 
att presentera sig själv och att det därmed blivit mindre olustigt att ta upp kontakt med någon 
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nu än för tjugo år sedan. Däremot upplever Mörén att hans internationella kontakter generellt 
har en mer utvecklad social kompetens än många svenskar. Han betonar fortsättningsvis att 
detta mycket väl kan ha att göra med kultur och generationsskillnader.  
 
 
4.2.3 Nätverkens ekonomiska betydelse lokalt och globalt inom musikindustrin 
 
Lundqvist förklarar att han via sitt nätverk kan få effektiv hjälp med att lösa ett problem. Han 
menar exempelvis att om ett behov av att sätta upp affischer uppstår, kan han skicka ett mail 
till någon i sitt nätverk och inom loppet av en timme få förslag på möjliga aspiranter. Genom 
att dessa personer i ett sådant fall förmedlas via nätverket menar Lundqvist att de därmed 
även är trovärdiga och pålitliga. Larsson nämner att han exempelvis inte behöver vara lika 
hård och envis med kontrakten vid inbokandet av konserter med arrangörer som han lärt 
känna och som han vet är pålitliga. Detta bidrar till ett mer effektivt utförande enligt Larsson. 
Mörén menar att nätverkens betydelse beror på vilka resurser som en entreprenör behöver 
utanför den egna verksamheten. För egen del anser Mörén att han har mindre användning av 
ett lokalt affärsmässigt nätverk då en övervägande del av hans affärsrelaterade kontakter sker i 
utlandet.    
    
I Nilssons verksamhet är de globala kontakterna mycket viktiga, detta framhåller han speciellt 
med tanke på Sveriges begränsningar. Nilsson anser därmed att allt som presteras inom ett 
mer alternativt område kräver globala kontakter. Han nämner till exempel att Asien är en 
viktig marknad och att det blir lättare och effektivare att nå ut till den marknaden om man har 
globala kontakter. Emil Larsson ser globala kontakter som en fördel då utländska kontakter i 
det personliga nätverket bidrar till ökad pondus på den lokala marknaden. Han förklarar 
vidare hur man genom globala kontakter även lär sig hur branschen fungerar utanför Sverige. 
Larsson tror även att banden kan känna en större trygget om det vet att de kan få tillgång till 
internationella kontakter. Lundqvist anser att globala kontakter kan vara bra att ha men säger 
att hans verksamhet bedrivs till 90 % på den inhemska marknaden. Han anser sig därför inte 
ha något större behov av globala kontakter i sin verksamhet. Internationella kontakter utgör 
däremot den största delen av Anders Möréns verksamhet och han anser följaktligen att globala 
kontakter är otroligt viktigt för hans arbetssituation samt att dessa kontakter ger mer än de tar 
då han oftast inte behöver lägga ner någon avsevärd tid på att upprätthålla dessa kontakter.   
 
 
4.3 Entreprenörers utvecklande av personliga nätverk inom musikindustrin 
 
 
4.3.1 Avgörande faktorer för utveckling av personliga nätverk i musikindustrin 
 
Enligt Larsson var stödet från hans familj, vänner och dåvarande flickvän betydelsefullt när 
han skulle starta sin verksamhet. Larsson kände även att det fanns vissa människor inom 
musikindustrin som han kunde fråga vid behov. Mörén anser likt Larsson att stödet från 
familjen var viktigt vid starten och att han aldrig skulle ha startat verksamheten utan 
acceptans från sin familj. Dessutom påpekar Mörén att han redan innan starten av sin 
verksamhet hade ett gott rykte från tidigare prestationer och blev efter starten direkt kontaktad 
av tidigare kontakter vilket även genererade vidare kontakter i bland annat England.  
 
Lundqvist förklarar att han vid starten av sin verksamhet redan hade ett omfattande nätverk 
inom musikindustrin att utgå ifrån. Detta innebar att han snabbt fick ut sitt budskap kring den 
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nya verksamheten. Johan Nilsson startade sin verksamhet mer spontant utan att fundera över 
vilka kontakter som egentligen var viktiga. Han fick en förfrågan om han ville producera en 
skiva och funderade inte länge innan han bestämde sig för att starta ett företag och köpa 
studioutrustning. Nilsson påpekar dock att detta inte hade varit möjligt utan den 
entreprenöriella ådran som finns i hans familj. De visste inte exakt vad hans verksamhet 
innebar, men de litade på honom och hjälpte honom att få banklån. 
 
Lundqvist ställer sig tveksam till att göra affärer med personer som man har en nära vänskaps- 
eller släktrelation med. Han menar att den affärsmässiga relationen lätt kan skapa problem 
och därmed sätta vänskapen på spel. I stället för att arbeta med dem som finns i sin absoluta 
närhet anser Lundqvist att man istället bör ha viss distans till sina affärsmässiga kontakter. 
Larsson förklarar att han inte medvetet väljer att göra affärer med vänner och bekanta, men att 
han ofta lär känna folk i arbetet som senare även blir hans vänner. Larsson utvecklar 
resonemanget med att detta handlar om förtroende samt att man måste kunna lita på varandra. 
Mörén ser inga fördelar med att göra affärer med sina vänner och bekanta. Det finns enligt 
Mörén alltid en fara med att göra affärer med vänner och bekanta då risken för att äventyra 
vänskapen är stor. Han menar att han sett allt för många exempel på hur vänskapliga 
relationer brustit just på grund av detta. Nilsson ser även svårigheter med detta och jämför det 
med att sälja en bil till en vän. Han menar likt Mörén att man därmed sätter vänskapen på 
spel. 

 
Lundqvist anser att ömsesidighet är viktigt för att ett samarbete skall kunna fungera. Han 
menar att det måste finnas en någorlunda balans mellan givande och tagande. Han menar 
samtidigt att denna ömsesidighet eventuellt inte visar sig på en gång, men att det däremot 
måste visa sig efterhand att motparten kan bidra med något tillbaka. Larsson tillägger att en 
viss grad av lojalitet även måste finnas och att man dessutom bör vara seriös i sitt samarbete. 
Däremot framhåller Larsson att man inte kan ha nära samarbeten med alla då det helt enkelt 
inte finns tid till detta. Nilsson delar dessa åsikter och tillägger att det krävs en öppenhet 
mellan honom och den han skall samarbeta med. Han säger att tillit är mycket viktigt när han 
skall arbeta med artister. Nilsson menar att det konstnärliga oftast blir bättre om artisterna kan 
lita på sin producent. Mörén anser att ärlighet och tillit är de viktigaste faktorerna för att ett 
samarbete skall kunna fungera. Han menar även att det finns vissa gränser gällande givande 
och tagande för ett sunt nätverkssamarbete och framhåller följande:  
 

Jag har ingenting emot att dela med mig av erfarenheter eller bidra med 

kontakter när folk frågar, men det är sedan upp till dem själva att förvalta dessa.   

 

Lundqvist anser att det var som viktigast att knyta nya kontakter alldeles i början av sin 
entreprenöriella karriär då han inte helt var på det klara med i vilken riktning som 
verksamheten skulle utvecklas. Mörén menar att det var som viktigast att knyta nya kontakter 
när han startade Misty Music. Det handlade där om att ta kontakt med personer som han 
tidigare arbetat med och fick genom dem många rekommendationer som därmed blev 
grunden till det nätverk som han har i nuläget. Nilsson anser att det är som viktigast att knyta 
nya kontakter när någon av de artister han arbetar med skall släppa en ny skiva och tillägger 
att hans personliga nätverk är större nu än när han startade men att han även tappat kontakt 
med vissa under årens lopp. Larsson tycker det är svårt att bedöma när det har varit som mest 
viktigt att knyta nya kontakter men menar att detta är något som är lika viktigt hela tiden. 
 
Även om Lundqvist utökat sitt nätverk inom andra områden menar han att det är minst lika 
viktigt att behålla de tidigare kontakterna inom musikindustrin, han poängterar att man inte 
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får glömma vart man kommer ifrån. Mörén förklarar att man som musikförläggare både är 
kollega med och konkurrent till andra musikförläggare. Han menar att det finns nätverk för 
utbytande av information som inte är av direkt kommersiell karaktär utan som mer behandlar 
regler och gemensamma bestämmelser. Man interagerar i dessa situationer med sina kollegor 
för att upplysa och bli upplyst om regelmässiga förändringar. Mörén menar dock att man 
istället helst undviker kontakt med dessa när det handlar om något affärsmässigt som kan 
utvecklas till en direkt konkurrenssituation. Genom att på detta sätt vara starka konkurrenter 
men att samtidigt ha mycket gemensamt innebär enligt Mörén att man begränsar dessa 
nätverk till att endast bli breda och därmed sakna en djupare betydelse.  
 
Lundqvist menar att han via sitt personliga nätverk ständigt kommer i kontakt med nya 
samarbetspartners och att detta är själva vitsen med nätverk. Han nämner som exempel att han 
var i behov av en grafisk formgivare en gång i tiden, genom det personliga nätverket fick han 
flera olika förslag. Hans val resulterade i ett gott samarbete vilket vidare utgjort grunden för 
fler fortsatta samarbeten, även om denna berörda person bytt arbetsplats. Larsson anser att han 
hela tiden kommer i kontakt med nya samarbetspartners men att relationerna kan utvecklas på 
olika sätt. Vissa samarbeten bryts i ett tidigt skede medan andra fungerar bättre och kan 
därmed utvecklas vidare. Mörén har arbetat inom musikindustrin i 30 år och bedrivit egen 
verksamhet i 19 år. Han har under tiden till viss del utvecklats som entreprenör men menar att 
den största utvecklingen mer skett på ett personligt plan. Mörén menar vidare att ju mer man 
arbetar desto mer kan man lära sig av de nya människor man träffar och därmed förkovra sig 
bättre i saker och ting. Den egna entreprenöriella utvecklingen är enligt Mörén svår att se, 
men han menar vidare att detta kan bero på att han arbetat såpass länge i branschen. Vad 
Mörén ändå främst lärt sig är att han kan lita på vissa människor vid behov av hjälp, men att 
det samtidigt är många saker man inte kan dela med sig av som entreprenör och småföretagare 
då man ibland måste tillämpa en viss grad av sekretess. Detta sker enligt Mörén av rent 
konkurrensmässiga skäl.    
 
Enligt Lundqvist har hans personliga nätverk med tiden utökats till att innesluta flera olika 
branscher samt offentliga organisationer. Han menar sammanfattningsvis att hans personliga 
nätverk därmed tredubblats sedan starten av Lunkan Music & Media. Larsson ser stor skillnad 
på hur hans personliga nätverk ser ut i nuläget jämfört med när han startade Beat Agency. 
Larsson beskriver hur han långsamt började bygga upp sitt nätverk genom att arbeta med 
bokningar av olika band. Genom att arbeta med flera band och successivt skapa sig ”ett 
namn” ökade det personliga nätverket hela tiden i storlek. Anders Mörén på Misty Music ser 
att det skett tydliga förändringar i hans personliga nätverk under åren samt att nätverkets 
innehåll befinner sig långt ifrån det som fanns i början av verksamheten. Han ser att de största 
skillnaderna främst finns på lokal nivå i Stockholm där många av de äldre kontakterna ersatts 
med andra. På internationell nivå har hans nätverk snarare vuxit från att ha varit ett relativt 
stort nätverk till att bli betydligt större men samtidigt bättre menar han. Detta förtydligar han 
med att han fortfarande har kvar en bra relation med många av de internationella kontakterna 
men att dessa relationer även blivit starkare med åren.     
 
 
4.3.2 Utveckling av personliga nätverk i musikindustrin genom samspel  
 
Larsson tycker att det är viktigt att ha en bra relation till sina band som han arbetar med. Han 
menar att båda parter måste vara nöjda och att man skall ge varandra respons. Larsson 
tydliggör att om han utför ett sämre arbete med något av sina band kan detta lätt sprida sig 
snabbt och kan då medföra problem vid kontrakterandet av nya ”heta band”. De relationer 
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som Larsson anser vara mest betydelsefulla nu när verksamheten är etablerad utgörs främst av 
arrangörer och festivaler. De absolut närmaste kontakterna och relationerna utgörs enligt 
Anders Mörén av dem som sitter på kontoret samt de andra förlag som Misty Music utför 
vissa administrativa uppgifter åt. Mörén menar att de för en dialog med dessa samt att de 
tillsammans därmed kan samverka och lita på varandra genom långsiktiga relationer, även om 
vissa av dessa långsiktiga samarbeten är relativt färska. Hela verksamheten handlar enligt 
Mörén även om personliga kontakter och innebär att man ibland arbetar mot företag för att en 
viss kontakt finns där, snarare än att man arbetar med en specifik person för att denne arbetar 
på ett speciellt företag.    
 
Lundqvist anser att affärsmässiga relationer kan utvecklas till att bli personliga relationer i 
viss mån. Han menar dock att det i dessa fall skiljer sig från strikt privata relationer i det 
avseendet att man vill hålla en viss distans till sina kontakter. Larsson menar ändå att detta 
fenomen är ganska vanligt förekommande. Han förklarar detta med att många av de personer 
som han själv umgås med på fritiden har ett stort musikintresse samt att han genom vissa 
affärsmässiga relationer upptäcker många gemensamma intressen. Nilsson säger att det 
förekommer att en affärsmässig relation utvecklas till att bli en personlig relation, men att 
dessa har en tendens till att bli kortvariga. Mörén tror det är vanligare att affärsmässiga 
relationer utvecklas till personliga relationer snarare än tvärtom. Han påtalar att det existerar 
vissa begränsningar i musikindustrin som reducerar sannolikheten för att man först blir goda 
vänner och sedan inleder ett samarbete. Mörén menar att han snarare träffar människor genom 
sitt arbete som ibland kan utvecklas till mer personliga relationer.    
 
Mörén har även den uppfattningen att det personliga nätverket och det affärsmässiga 
nätverket flyter ihop och att det därför är svårt att se dem som två olika nätverk. Han menar 
även att behovet av ett personligt nätverk kontra ett affärsmässigt nätverk är beroende av hur 
entreprenörens arbetssituation ser ut. Många av de internationella och nationella kontakter han 
skapat genom åren har fått en stark personlig prägel. Det finns enligt Mörén vissa vänner och 
kontakter som han umgås mer privat med och då inte vill blanda in i affärssammanhang. 
Lundqvist menar att man kan träffa en person och inleda en relation. Man träffas enligt 
Lundqvist i olika sammanhang och plötsligt händer ”rätta grejen”. Det kan dröja flera år från 
första träffen innan något blir av menar han. Detta är enligt Larsson inte lika vanligt men han 
menar att detta ändå förekommer. Larsson anser slutligen att man kan hjälpa sina vänner 
genom att åtminstone introducera dem för sina affärsmässiga kontakter.   
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5 ANALYS 
 

i kommer i detta kapitel att jämföra våra teorier med vårt insamlade empiriska material. 

Vår avsikt är att utgå från tidigare behandlade teorier för att successivt jämföra dessa 

med vår sammanställda empiri. Detta kommer följaktligen att bli grunden för vår analys 

vilken vidare kommer att innehålla en redogörelse för de likheter och skillnader som vi 

identifierat mellan generell nätverksteori och entreprenöriell uppfattning av personliga 

nätverk inom musikindustrin.           

 

 

5.1 Fördelar med personliga nätverk inom musikindustrin 
 
 
5.1.1 Möjlighet till utveckling i musikindustrin genom personliga nätverk 
 
Stubberfield (2001) menar att det kan vara svårt för entreprenörer att veta vart de kan vända 
sig när de är i behov av hjälp eller stöd i någon form. Enligt Kristiansen (2004) och 
Stubberfield kan personliga nätverk vara lösningen på detta problem samt att entreprenörer 
därmed kan få tillgång till resurser som annars inte skulle finnas tillgängliga inom den egna 
verksamheten. Detta är något som enligt våra respondenter även verkar överensstämma med 
verkligheten. Det framkommer dock att det är svårt att bestämma vilka inom det personliga 
nätverket som är mest betydelsefulla, men att information utgör den mest eftersökta resursen i 
många entreprenörers personliga nätverk.   
 
Caldeira och van der Does (2006) menar att byggandet av starka relationer är av stor 
betydelse, samt att man i affärsvärlden är beroende av sina personliga kontakter för att uppnå 
goda affärsmässiga resultat. Larsson menar att han lättare kan få saker gjorda med hjälp av sitt 
personliga nätverk medan Lundqvist mer ser nätverket och de starka relationerna som ett 
skyddsnät som i många fall utgör en trygghet. Anders Mörén på Misty Music har däremot en 
annan uppfattning om detta då han skiljer sina personliga relationer från sina mer 
affärsmässiga kontakter. Han förklarar att han ser en tydlig gräns mellan sitt personliga 
nätverk och sitt affärsmässiga nätverk.  
 
Lundqvist menar att det både är roligt och viktigt att träffa nya kontakter samt att man genom 
aktivt nätverkande kan öka sannolikheten till att höja det egna marknadsvärdet. Genom att 
vara aktiv i sitt nätverkande kan man enligt Larsson få möjligheten att ta del av viktig 
information om aktuella händelser. Dobson (2005) anser att man genom aktivt nätverkande 
kan skapa nya vänskapsrelationer och därigenom bredda sina yrkesrelaterade vyer. Dessutom 
menar George, Khan och Wood (2001) att dessa nätverkande handlingar kräver en viss 
proaktivitet för att man verkligen skall komma i kontakt med de man avser. Nilsson delar 
denna mening och poängterar att det är viktigt att närvara vid exempelvis festivaler och 
mässor då det möjliggör spontana möten som i vissa fall kan resultera i nya arbetstillfällen. 
 
Ett nätverk innehållande många kontakter utgör enligt Lundqvist en konkurrensfördel. Han 
har den uppfattningen att kunder oftast väljer att arbeta med de aktörer som ger intrycket av 
att ha många kontakter i sitt nätverk. Emil Larsson på Beat Agency anser att den viktigaste 
fördelen som hans personliga nätverk medför är att han får tips och tillgång till viktig 
information innan många andra. Nilsson ser en fördel i att man genom nätverket kan påverkas 
i positiv bemärkelse på olika sätt samt att man i motsatt riktning även själv kan påverka andra.   
Den nätverksfördel som Mörén ser som mest betydelsefull är att man genom sitt personliga 

V 
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nätverk ofta rekommenderar varandra samt att befintliga kontakter ofta leder till vidare 
nationella och internationella kontakter. Dessa fördelar är enligt George, Khan och Wood 
(2001) ett resultat av det nyskapande värde som ett nätverk ger upphov till.  
 
 
5.1.2 Betydelsen av socialt kapital och social kompetens inom musikindustrin 
 
Baron och Markman (2000) förklarar att socialt kapital är viktigt för att en entreprenör skall 
kunna komma i kontakt med nya potentiella kunder. De menar fortsättningsvis att en 
entreprenör även måste ha god social kompetens för att kunna ta tillvara på och vårda sitt 
sociala kapital. Författarna förklarar vidare att de viktigaste sociala färdigheterna som en 
entreprenör bör vara medveten om utgörs av: 
 

• Social perception 
• Intrycksmanagement 
• Övertygelseförmåga 
• Social anpassningsförmåga 

 
Lundqvist håller till stor del med om detta men anser att det krävs mycket övning för att 
utveckla sin sociala kompetens. Han menar exempelvis att när man träffar folk skall man göra 
det på rätt sätt samt att man då även bör använda sig av ett språk som lämpar sig för den 
aktuella situationen. Det är enligt Lundqvist även väldigt viktigt att inte vara naiv utan att man 
även måste lyssna på vad andra har att säga. Nilsson menar dock att möjligheten till att 
utveckla den sociala kompetensen i vissa fall kan bli begränsad. Med detta menar Nilsson att 
man i vissa situationer ikläder sig gamla roller vid möten med gamla kontakter. Mörén 
upplever att många av hans internationella kontakter i musikindustrin ofta har bättre utvecklad 
social kompetens än hans svenska kontakter. Detta kan enligt Mörén bero på generella kultur- 
och generationsskillnader. Mörén anser vidare att man gärna kan rekommendera någon till 
sina kontakter men att utfallet sedan beror på personen och dess sociala kompetens för att 
kunna ta tillvara på tillfället. 
 
 
5.1.3 Nätverkens ekonomiska betydelse lokalt och globalt inom musikindustrin 
 
Kristiansen (2004) anser att sociala nätverk kan ses som kanaler vilka en entreprenör kan 
använda för att få tillgång till utökade resurser och därmed reducera sina 
transaktionskostnader. Fussell, Harrison-Rexrode, Hazleton och Kennan (2006) samt Baron 
och Markman (2000) betonar att tillit är en viktig komponent för att skapa nätverksrelationer. 
Lundqvist och Larsson menar vidare att personer som förmedlas via nätverket kan anses vara 
pålitliga och därmed vara en effektiv resurs i avhjälpandet av ett problem. Mörén vidhåller 
dock att nätverkens betydelse beror på hur relativt mycket resurser en entreprenör är i behov 
av utanför den egna verksamheten. Kristiansen för diskussionen vidare genom att förklara att 
tillit främjar samarbetet mellan entreprenörer på samma sätt som konkurrens skapar 
effektivitet.  
 
Kristiansen (2004) tar även upp att konkurrensen i världen ökar all mer och att det därmed blir 
allt viktigare för nätverken att utvecklas globalt. Kraimer, Liden och Seibert (2001) menar 
tillsammans med Kristiansen att globala kontakter blir otroligt viktiga i hanterandet av utbyte 
av information och att man även får ökade möjligheter till kunskap om andras erfarenheter. 
Nilsson anser att hans globala kontakter är mycket viktiga då han tycker sig se att Sverige i 
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viss mån är begränsat. Han menar därför att det exempelvis är lättare att nå ut till den asiatiska 
marknaden under förutsättning av att man har internationella kontakter i sitt nätverk. Larsson 
kan se fördelar med att ha många utländska kontakter i sitt nätverk av den anledningen att 
detta ger ett sken av ett högt anseende på hemmamarknaden. Mörén upplever att hans 
internationella kontakter bidrar till mer än vad de belastar hans nätverk då upprätthållandet av 
dessa kontakter inte kräver några direkt konsekventa kontinuerliga insatser. Kristiansen 
(2004) förklarar sammanfattningsvis att en entreprenörs lokala nätverk kan reducera 
osäkerheten på hemmamarkanden, medan de globala nätverken mer bidrar till information 
och kunskap på okända territorier. Detta är något som även samtliga respondenter anser vara 
gällande.   
 

 
5.2 Entreprenörers utvecklande av personliga nätverk inom musikindustrin 
 
 
5.2.1 Avgörande faktorer för utveckling av personliga nätverk i musikindustrin 
 

Baines och Chell (2000), Drummond, Hill och Mcgowan (1999) samt Johannisson (2005) 
förklarar att entreprenörer i början av den entreprenöriella karriären gärna söker sig till sina 
närmaste personliga kontakter vilka framförallt utgörs av familj, vänner och bekanta. Detta är 
något som entreprenörer enligt Baines och Chell samt Drummond, Hill och Mcgowan gör för 
att få stöd samt för att minimera sitt risktagande. Baines och Chell påpekar att entreprenörer 
vid denna tidpunkt endast har ett fåtal affärsmässiga kontakter inom det personliga nätverket. 
Greve och Salaff (2003) förklarar att utvecklingen av det personliga nätverket kan delas in i 
tre sammanhängande faser: 
 

• Motivationsfasen 
• Planeringsfasen 
• Etableringsfasen 

 
Både Mörén och Nilsson framhåller att de främst fick stöd av sina familjer i början av deras 
entreprenöriella karriärer medan Larsson upplever att han utöver sitt stöd från familjen även 
kände ett stöd från sina vänner och bekanta. Larsson samt Mörén betonar dock att de även 
hade ett antal kontakter inom musikindustrin redan innan de startade sina verksamheter, vilka 
även enligt Larsson och Mörén bidrog till ett betydelsefullt stöd. Lundqvist sökte sig däremot 
mer till sina kontakter inom musikindustrin i syfte att sprida ut budskapet om sin nya 
verksamhet medan Nilsson utan längre eftertanke startade sin verksamhet efter att han fått en 
förfrågan om att producera en skiva. Batjargal och Liu (2004) anser att samarbeten med 
vänner och bekanta inger en trygghet samtidigt som George, Khan och Wood (2001) menar 
att detta innebär att man kan riskera vänskapen. Dessa skiljda åsikter visar sig även finnas 
bland våra respondenter. Lundqvist, Mörén och Nilsson är skeptiska till att samarbeta med 
vänner och bekanta medan Larsson mer ser detta som en naturlig del av affärslivet. Baines 
och Chell (2000) säger att det inom det personliga nätverket finns ett starkt förtroende mellan 
de närmsta sociala kontakterna. Drummond, Hill och McGowan (1999) påpekar dock att 
entreprenörer måste söka sig utanför dessa kontakter för att kunna utvecklas.  
 
Larsson, Lundqvist och Nilsson anser att ömsesidighet är viktigt vid samarbeten medan 
Mörén och Nilsson betonar vikten av tillit och förtroende. Larsson poängterar vidare att en 
viss grad av lojalitet även måste finnas i sunda samarbeten. Erixon och Uddhammar (2002, s 
97) stödjer detta med sin teori om att förtroende krävs för att ett samarbete med andra 
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människor skall fungera och tillägger att även ömsesidighet krävs för att förtroende skall 
kunna utvecklas. Erixon och Uddhammar förtydligar vidare sitt resonemang med att graden 
av förtroende mellan människor består av fyra betydande huvudfaktorer: 
 

• Hur lång tid man känt en person. 
• Om släktskap finns. 
• Om personen genomgått en prövning där förtroendet prövas.  
• Om en person är vänlig och hjälpsam. 

 
Drummond, Hill och McGowan (1999) anser att professionella kontakter blir allt viktigare i 
det personliga nätverket allteftersom verksamheten etableras. Johannisson (2005) skriver att 
det är under denna period som nätverkandet är som intensivast och nätverket som bredast. 
Författaren menar även att stärkandet av viktiga affärsmässiga relationer blir av större 
betydelse först när verksamheten etablerats. Lundqvist och Mörén beskriver att det var 
viktigast att knyta nya kontakter när de precis startat sina företag. Nilsson menar däremot att 
det är som viktigast när någon av hans artister skall släppa en skiva medan Larsson anser att 
det alltid är viktigt att knyta nya kontakter.  
 
Våra respondenter delar uppfattningen om att deras nätverk vuxit sig allt större under årens 
lopp samt att den övervägande delen av de nya kontakterna utgörs av affärsmässiga kontakter. 
Mörén förklarar att hans goda relationer vuxit sig allt starkare med åren. Han poängterar att 
han med tiden lärt sig vilka personer han kan lita på då han är i behov av hjälp. Mörén 
framhåller att det är viktigt för sin egen skull att ha en god relation till de personer som är i 
hans direkta närhet samt till de samarbetspartners som han utför vissa administrativa uppgifter 
åt. Lundqvist menar att det för hans del är som viktigast att bibehålla de kontakter han redan 
har i branschen. För Larsson är det viktigast att stärka relationerna med de band som han 
representerar. Missköter han dessa relationer kan det lätt spridas negativa rykten om hans 
verksamhet menar han. 
 
 
5.2.2 Utveckling av personliga nätverk i musikindustrin genom samspel 
 
Enligt Hite (2005) kan personliga relationer även utvecklas till att bli affärsmässiga relationer.  
Larsson och Lundqvist är båda av den uppfattningen att denna utveckling är möjlig medan 
Mörén förklarar att det kan vara svårt att skilja på en personlig och affärsmässig relation. Han 
nämner dock att en del av de han umgås med privat aldrig skulle blandas in i 
affärssammanhang. Mörén poängterar även att musikindustrin har vissa begränsningar vilka 
reducerar sannolikheten för att en personlig relation skall utvecklas till en affärsmässig 
relation. Lundqvist förklarar vidare att han försöker hålla en viss affärsmässig distans då 
affärsmässiga relationer tenderar till att bli av mer personlig karaktär. 
 
Både Larsson och Lundqvist säger att de ständigt kommer i kontakt med nya 
samarbetspartners via sina personliga nätverk. Hite (2005) menar att när en stark personlig 
eller affärsmässig relation har utvecklats blir det möjligt för parterna att introducera varandra 
för potentiella samarbetsmöjligheter. Hite förklarar även att utveckling av relationer kan gå 
från att vara strikta affärsmässiga relationer till att bli mer personliga relationer. Våra 
respondenter delar överlag denna uppfattning. Lundqvist anser att man dock bör ha viss 
distans till de personer som är inblandade i affärsmässiga relationer. Larsson menar att han 
med många affärsmässiga kontakter kan upptäcka gemensamma intressen och därmed 
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utveckla relationen. Nilsson har en liknande uppfattning men förklarar dock att dessa 
relationer oftast blir kortvariga.  
 
5.3 Svar på forskningsfrågor 
 

• Varför ser entreprenörer i musikindustrin personliga nätverk som föredelaktiga? 
 
En av anledningarna till att entreprenörer inom musikindustrin ser personliga nätverk som 
fördelaktiga, är att de tack vare sina nätverk får någon att vända sig till vid behov av hjälp och 
support. På detta sätt utgör det personliga nätverket ett slags skyddsnät vilket entreprenörer 
kan förlita sig på vid eventuella trångmål. Entreprenörer får även via sina kontakter i 
nätverket tillgång till en mängd värdefulla resurser som annars inte skulle finnas tillgängliga i 
den entreprenöriella verksamheten. Genom att på detta sätt förstärka de befintliga 
konkurrensfördelarna samt tillgodogöra sig nya konkurrensfördelar kan entreprenörer 
därigenom stärka sitt marknadsvärde och därmed även sin position på marknaden.  
 
Tillgängligheten till utökade resurser leder vidare till en ökad effektivitet av den 
entreprenöriella verksamheten, vilket dessutom spelar en stor roll i det dagliga arbetet. Det 
personliga nätverket bidrar därmed till att entreprenörer får större kvantitativa möjligheter och 
kan samtidigt öka graden av kvalitet på de uppdrag som de är involverade i. En annan viktig 
fördel med personliga nätverk anser entreprenörer i musikindustrin vara att kontakterna i 
nätverket ofta samverkar och främjar varandra. Detta tar sig främst i uttryck genom att 
aktörerna inom nätverket rekommenderar varandra både nationellt och internationellt. 
Resultatet med att på detta sätt knyta nya kontakter samt att inleda nya relationer, både 
personliga och affärsmässiga, leder i vissa fall till ökade arbetstillfällen. Att genom det 
personliga nätverket komma i kontakt med nya människor innebär även att varje nytt tillfälle 
att presentera sig blir unikt. Därför anser entreprenörer i musikindustrin även att en ytterligare 
fördel med det personliga nätverket blir att man får möjligheten till att utveckla den sociala 
kompetensen. Detta bidrar vidare till en ökad självkänsla som i sin tur avspeglas i det 
anseende som man tilldelas av sin omgivning i rollen som entreprenör. 
 
 

• Hur utvecklar entreprenörer inom musikindustrin personliga nätverk? 
 
Entreprenörer inom musikindustrin känner överlag ett stort stöd från sin familj samt från sina 
vänner och bekanta vid starten av den entreprenöriella verksamheten. Dessutom känner 
entreprenörer inom musikindustrin ofta ett stöd från sina kontakter i branschen. Många av de 
entreprenörer som bedriver egen verksamhet inom musikindustrin har nämligen ofta tidigare 
arbetat inom branschen i andra sammanhang.  
 
När den entreprenöriella verksamheten väl är igång knyter entreprenörer inom musikindustrin 
framförallt många nya affärsmässiga kontakter och är väl medvetna om att det krävs mycket 
ömsesidighet och förtroende för att utveckla fungerande samarbeten. Det är dessutom viktigt 
för entreprenörer att vårda och stärka de band som finns med tidigare kontakter. 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. Det är mer vanligt att affärsmässiga relationer utvecklas till 
personliga relationer, än att personliga relationer utvecklas till affärsmässiga relationer, även 
om detta förekommer.    
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6 SLUTDISKUSSION 
 

etta sista kapitel kommer att återknyta till vårt syfte genom att behandla de slutsatser vi 

kommit fram till utifrån tidigare behandlade kapitel. Dessutom presenterar vi vilka 

teoretiska samt pratiska bidrag som vi anser att denna uppsats givit upphov till. Vi 

presenterar avslutningsvis även förslag till fortsatt forskning inom det av oss berörda 

problemområdet. 

 
 
6.1 Slutsatser och återkoppling till syftet 
 
Syftet med vår uppsats var att belysa sambandet mellan personliga nätverk och entreprenöriell 
verksamhet inom musikindustrin. Utifrån egna observationer är vi medvetna om att 
musikindustrin under en längre tid varit drabbad av en omfattande ekonomisk nedgång och 
har därmed förändrats fundamentalt i många avseenden. Detta har kommit att bli en kritisk 
situation för många som tvingats lämna sina tjänster på stora bolag inom denna bransch. Vissa 
har därefter valt att fortsätta på egen hand i egenskap av entreprenöriellt företagande medan 
andra valt att lämna sin delaktighet i musikindustrin bakom sig. De entreprenörer som har 
lyckats med upprättandet av en vinstdrivande verksamhet, har i många fall varit påtagligt 
beroende av sina kontakter från tidigare förbindelser när de startade verksamheten.   
 
Utifrån vår analys fick vi den uppfattningen att personliga nätverk finns och existerar överallt 
i vår omgivning samt att de ständigt används utan att vikten av dess betydelse omtalas i någon 
egentlig mening. Då många ser personliga nätverk som självklara blir de därmed oftast 
underförstått uppmärksammade endast vid tillfällen då avsaknaden av information och 
resurser blir uppenbar. Ofta spelar det personliga nätverket en stor roll i många människors 
vardag då det utgör en trygghet och ett stöd i resurskrävande och beslutsfattande situationer. 
Detta innefattar inte enbart situationer som uppstår i privatlivet utan gäller i allra högsta grad 
även för situationer som uppstår i arbetsrelaterade miljöer. 
 
Vår studie visar att det råder en hög grad av överensstämmelse mellan de teoretiska 
resonemangen och den faktiska verklighet som entreprenörer inom musikindustrin agerar 
inom. Det framkommer även i vår studie att entreprenörer inom musikindustrin högt 
värdesätter fördelarna vilka det personliga nätverket inbringar då detta ofta anses leda till 
ökad kvalitet och effektivitet. Dessutom bidrar personliga nätverk till incitament för 
stärkandet av entreprenörers konkurrensfördelar, vilket vidare kan stärka entreprenörers 
marknadsvärde samt därmed stärka deras position på marknaden.  
 
Vår slutsats med uppsatsen är att det finns ett tydligt samband mellan personliga nätverk och 
entreprenöriell verksamhet inom musikindustrin. Dessutom kan vi konstatera att personliga 
nätverk i allra högsta grad främjar entreprenöriell verksamhet inom musikindustrin. Detta 
tydliggörs främst av att de personliga nätverken bidrar till en ökad resurstillgång vilket ofta 
leder till ökade arbetstillfällen. Dessutom har personliga nätverk visat sig utgöra en trygghet 
för entreprenörer då man inom nätverken stödjer och rekommenderar varandra. Vår studie har 
även visat tydliga tecken på att entreprenörer genom sitt personliga nätverk förbättrar sin 
sociala kompetens, vilken vidare spelar en stor roll vid knytandet och hanterandet av nya 
kontakter. Avslutningsvis har vår studie visat att entreprenörer inom musikindustrin är mer 
benägna till att utveckla personliga relationer utifrån en affärsmässig relation snarare än tvärt 
om. 

D 
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6.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
 
Vi har under arbetet med vår studie upptäckt att det pågår mycket forskning inom området 
personliga nätverk. I de flesta fall behandlas ämnet ur ett mer generellt perspektiv och går 
därmed sällan in i några mer djupgående analyser. Dessutom har vi blivit varse om att det 
genomförts lite eller mycket lite forskning kring vikten av personliga nätverk i entreprenöriell 
verksamhet inom musikindustrin. Utifrån befintliga teorier och insamlad empiri har vi kunnat 
se att många faktorer som spelar en betydande roll för entreprenörer i allmänhet, blir otroligt 
betydelsefulla för entreprenörer inom musikindustrin i synnerhet. Vi kan utifrån det empiriska 
materialet därmed även konstatera att vår studie ger tydliga indikationer på vilken avgörande 
betydelse personliga nätverk har för entreprenörer inom musikindustrin på ett nationellt, men 
även på ett internationellt plan. Dessutom visar vår studie tydliga tecken på att entreprenöriell 
verksamhet inom musikindustrin är helt eller delvis beroende av personliga nätverk vad gäller 
ökad resurstillgång, stöd, samt för utvecklingen av entreprenörers sociala kompetens. Vi anser 
därför att denna uppsats utgör ett kunskapsteoretiskt bidrag till forskningen kring de 
personliga nätverkens betydelse för entreprenöriell verksamhet inom musikindustrin.   
 
Utifrån våra resultat med studien vill vi poängtera vikten av den styrka som personliga 
nätverk för med sig. Vi vill därmed förespråka betydelsen av att entreprenörer inom 
musikindustrin bör engagera sig aktivt i nätverksfrämjande aktiviteter, för att därmed bättre 
kunna dra nytta av de fördelar som finns att tillgå. Dessutom anser vi att entreprenörer inom 
musikindustrin bör ägna sig åt nätverksbyggande aktiviteter, i syfte att förstärka sin sociala 
kompetens för att därmed bättre kunna förvalta de möjligheter som uppstår tack vare det 
personliga nätverket. Detta blir allt viktigare då en stor del av musikindustrins framtid 
troligtvis ligger, eller kommer att ligga i dessa entreprenörers händer.   
 
 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi har i vår studie kommit fram till att det råder tydliga samband mellan personliga nätverk 
och entreprenöriell verksamhet inom musikindustrin. Då denna studie belyst hur enskilda 
entreprenörer använder sig av och utvecklar sina personliga nätverk, anser vi att det skulle 
vara intressant att vidare undersöka hur större bolag inom musikindustrin skulle kunna dra 
nytta av de anställdas personliga nätverk. 
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Bilagor 

 

INTERVJUGUIDE 
 
Frågor kopplade till forskningsfråga 1 

(Varför ser entreprenörer i musikindustrin personliga nätverk som föredelaktiga?) 

 
1. Vilka kontakter i ditt personliga nätverk är mest betydelsefulla? 

 
2. Vilken typ av resurser kan du få tillgång till via ditt personliga nätverk? 

 
3. Hur har du utvecklats som entreprenör genom ditt personliga nätverk?  

 
4. Hur har ditt personliga nätverk bidragit till att förbättra dina resultat som entreprenör? 

 
5. Ägnar du dig åt några aktiva nätverksaktiviteter i din verksamhet? 

 
6. Vilka fördelar ser du med att vara aktiv när det gäller att knyta nya kontakter? 

 
7. Vilka fördelar ser du med att göra affärer med nära vänner och bekanta? 

 
8. Hur upplever du vikten av ditt personliga nätverk för att komma i kontakt med nya 

kunder? 
 

9. Hur ofta drar du nytta av dina personliga kontakter? 
 

10. Hur har dina sociala färdigheter utvecklats tack vare ditt personliga nätverk?   
 

11. Vilken betydelse anser du att sociala färdigheter har för att knyta nya kontakter till ditt 
nätverk? 

 
12. Vilka fördelar ser du med att ha starka relationer (privata och affärsmässiga)? 

 
13. Vilka fördelar anser du att globala kontakter i ditt personliga nätverk har, i jämförelse 

med lokala? 
 
  

Frågor kopplade till forskningsfråga 2 

(Hur utvecklar entreprenörer inom musikindustrin personliga nätverk?) 

 
1. Vad anser du vara viktigt för att ett samarbete ska kunna fungera? 

 
2. Hur ser ditt personliga nätverk ut nu i jämförelse med när du startade din 

entreprenöriella karriär? 
 

3. Vilka relationer var viktigast innan du startade upp din verksamhet? 
 

4. Vilka relationer är viktigast nu när verksamheten är igång? 
 

5. När, under din entreprenöriella karriär, anser du att det har varit som viktigast att 
knyta nya kontakter? 

 



Bilagor 

 

6. Har du via personer i ditt personliga nätverk kommit i kontakt med nya 
samarbetspartners? 

 
7. Hur vanligt är det att affärsmässiga relationer utvecklas till personliga relationer? 

 
8. Hur vanligt är det att personliga relationer utvecklas till affärsmässiga relationer? 

 
9. Hur har din yrkessituation kommit att utvecklats tack vare ditt personliga nätverk? 

 
 

 




